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“Quando nada mais parece ajudar,
eu vou e olho o cortador de pedras 

martelando sua rocha,
talvez cem vezes, sem que uma só 

rachadura apareça.
No entanto, na centésima primeira 

martelada,
a pedra se abre em duas, e eu sei que 

não foi aquela a que conseguiu,
mas todas as que vieram antes.”
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RESUMO 
 
 
 

Em função de suas propriedades, o quartzo sintético é utilizado nas indústrias de alta 
tecnologia para a produção de dispositivos de controle de freqüência, como ressonadores e 
filtros, sensores e transdutores. Em decorrência disso, existe uma demanda cada vez maior por 
quartzo sintético de alta qualidade e, por isso, seus defeitos estruturais são motivos de 
inúmeros estudos. Cabe ressaltar que o Brasil é o maior exportador de quartzo natural usado 
na produção de quartzo sintético pela síntese hidrotérmica, atualmente estimada em mais de 
2000 t/ano.  

O presente estudo tem por objetivo investigar a morfologia e a incorporação de 
impurezas e defeitos estruturais em setores de crescimento, crescidos a partir de sementes 
cilíndricas e furos circulares e hexagonais. Na indústria, o processo de crescimento 
hidrotérmico é geralmente realizado a partir das superfícies externas de sementes retangulares 
paralelas à direção Y. Para isso, as técnicas de inspectoscopia e microscopia ópticas, 
topografia por difração de raios-X e espectroscopias no ultravioleta-visível (UV-Vis) e no 
infravermelho (IV) foram empregadas para caracterização da morfologia e distribuição de 
defeitos dos cristais crescidos. A irradiação das amostras com raios-γ em associação com a 
inspectoscopia, permitiu a identificação dos setores de crescimento. A topografia por difração 
de raios-X permitiu caracterizar estrias de crescimento e discordâncias nos diferentes setores. 
Já as técnicas de espectroscopias IV e UV-Vis foram usadas para evidenciar a incorporação 
de centros de defeitos relacionados ao Al-substitucional (Al-OH e Al-buraco) e grupos OH 
(OH livre) nos diferentes setores de crescimento. A morfologia dos setores e a distribuição de 
centros de defeitos nos furos preenchidos foram comparados aos resultados obtidos com as 
sementes cilíndricas e discutidos em função da literatura. 

Com os resultados encontrados constatou-se que os setores crescidos a partir das 
sementes cilíndricas e furos são os mesmos, ou seja, a geometria dos furos e o sentido de 
crescimento (para fora ou para dentro) não afetaram a distribuição dos setores em torno do 
eixo de crescimento. Ao contrário das sementes retangulares convencionais, a semente 
cilíndrica Y apresentou a ocorrência dos setores –S. A velocidade de crescimento da semente 
de geometria cilíndrica foi menor do que nas sementes convencionais em virtude de que, no 
início, existe a possibilidade de crescimento em todas as direções perpendiculares ao eixo da 
semente. Foi observado que a incorporação de inclusões sólidas é dependente do caráter polar 
da direção X uma vez que as inclusões se incorporaram em maior quantidade nas interfaces 
semente/cristal dos setores +X e +S. A topografia de raios-X revelou os mesmos setores de 
crescimento que as imagens das placas irradiadas. Comparando as imagens topográficas e 
placas irradiadas das sementes, pode-se concluir que as estrias de crescimento presentes nos 
setores r e –X estão respectivamente relacionados com a incorporação de Al substitucional e 
grupos OH. As intensidades de escurecimento e as concentrações dos centros de defeitos de 
Al-buraco e Al-OH variaram de um setor para outro.  
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ABSTRACT 
 
 
 

Due to its properties, synthetic quartz crystals are used in the industry of high 
technology for the production of frequency control devices such as resonators and filters, 
sensors and transducers. Since the 1970’s, the demand for high quality synthetic quartz is 
continuously increasing and, as a consequence, its structural defects were the subject of 
countless investigations. It is important to point out that Brazil is the major supplier for 
natural quartz lascas and high grade single crystals for the growth of synthetic quartz by the 
hydrothermal method, which is estimate in more than 2000 ton per year. The hydrothermal 
growth of synthetic quartz in industrial scale is carried out from the external surfaces of 
rectangular seeds parallel to Y direction. 

The aim of the present study is to investigate the morphology and the incorporation of 
impurities and structural defects in single crystals grown from cylindrical seeds and plates 
with circular and hexagonal holes. The seeds and holes were machined along X, Y and Z 
directions by ultrasonic machining. The techniques of optical inspectoscopy and microscopy, 
X-Ray diffraction topography, optical and infrared spectroscopies were used to characterize 
the morphology of growth sectors and the distribution of structural defects. Firstly, the 
identification of the growth sectors were carried out by irradiation with γ-rays coupled with 
optical inspectoscopy. The X-ray diffraction topography allowed the characterization of 
growth striations and dislocation presented in each growth sector. The optical and infrared 
spectroscopies were adopted to evaluate the occurrence of point defects related to 
substitutional aluminum and OH groups in the different growth sectors. The morphology of 
growth sectors and the distribution of Al- and OH-related defects observed in crystals grown 
from cylindrical seeds and plates with holes were compared each other and with the literature.  

It was noticed that the dependence of growth sectors with the crystallographic 
directions were the same for crystals grown from the cylindrical seeds and plates with holes. 
Distinctly of Y-bar and Z-plate standard seeds, the cylindrical seed parallel to the Y direction 
showed the occurrence of the –S- growth sectors. The growth rates measured along directions 
presented around the cylindrical seeds were lower that those determined from crystals grown 
from standard seeds. This fact was explained by non preferential characteristic of the 
cylindrical geometry in the beginning of the growth process. It was observed that the 
incorporation of solid inclusions was dependent of the polar nature of the X direction. The 
inclusions were preferentially incorporated at the seed-crystal interfaces parallel to +X- and 
+S- growth sectors. The X-ray diffraction topography showed the same growth sectors that 
the images got from the irradiated plates. Comparing the topographic images with that of 
irradiated plates, it was concluded that the growth striations observed in r- and –X- growth 
sectors is related to the incorporation of substitutional Al and groups OH, respectively. The 
intensities of darkening due to γ-irradiation and the concentrations of Al-hole and Al-OH 
centers varied from one growth sector to the other. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Devido às suas propriedades elásticas, piezelétricas e sua estabilidade em altas 
freqüências, o quartzo sintético é largamente utilizado na produção de dispositivos para 
controle de freqüência, como ressonadores e filtros, e sensores para medidas de grandezas 
como temperatura, pressão e aceleração (Brice, 1985; Taki, 1991; Balascio & Lind, 1997, 
Hervey & Foise, 2001; Iwasaki & Iwaski, 2002). Dispositivos de controle de freqüência como 
os dispositivos SAW (surface acoustic waves) atuam a aproximadamente 1 GHz e são 
produzidos com uma espessura de alguns micrômetros. Tais dispositivos utilizam o princípio 
da oscilação de ondas propagando-se na superfície do quartzo. Para se obter a espessura de 
alguns micrômetros, o processo de fabricação utilizado é o ataque químico (etching), aliado à 
técnica de microlitografia. Entretanto se o cristal possuir linhas de discordâncias, o ataque 
químico irá produzir canais de corrosão (etch tunnels) inviabilizando seu uso (Iwasaki, 1977; 
Shinohara & Suzuki, 1996). Em função dessas potencialidades e características, existe uma 
demanda cada vez maior por quartzo sintético de alta perfeição cristalina. Devido a isso, os 
defeitos estruturais do quartzo natural e sintético são objetos de inúmeros estudos.  

Após 1970, a produção industrial do quartzo sintético empregado para fabricação 
desses dispositivos aumentou consideravelmente. Através de um solvente aquoso à base de 
NaOH ou NaB2BCOB3 Bsob alta temperatura e pressão obtêm-se cristais de quartzo sintético 
através da recristalização de lascas de quartzo natural. Nesse processo, denominado de 
crescimento hidrotérmico (Ballman & Laudise, 1963; Demianets & Lobachev, 1981; Iwasaki 
& Iwasaki, 2002), as lascas de quartzo natural (nutrientes) se encontram na parte inferior da 
autoclave, onde a temperatura é alta, enquanto que o crescimento dos cristais ocorre sobre 
sementes colocadas na parte superior da autoclave, onde a temperatura é menor. No processo 
de crescimento hidrotérmico pode ocorrer a formação de defeitos estruturais como defeitos 
pontuais associados à incorporação de impurezas, discordâncias, estriais ou bandas de 
crescimento e interfaces entre setores de crescimento (Brice, 1985; Halliburton et al., 1985; 
Taki, 1991; Guzzo, 1992). Além disso, o fluxo da solução mineralizante e as impurezas do 
nutriente podem provocar a formação de inclusões fluidas e inclusões sólidas de dimensões 
micrométricas. Na indústria, as sementes denominadas barra Y e placa Z, cujo comprimento é 
paralelo à direção Y [101 0], são usadas para a produção comercial de quartzo sintético. A 
maior dimensão na direção Y é usada em função do seu crescimento ser quase desprezível em 
relação às outras direções. Com o decorrer dos ciclos de crescimento, as sementes vão 
diminuindo de tamanho devido ao aparecimento das faces romboédricas R (101 1) e r (11 01), 
inviabilizando a utilização das barras para obtenção de sementes após algumas gerações de 
crescimento (Taki, 1991). Além disso, ocorre um aumento da quantidade de linhas de 
discordâncias, seja pela propagação das discordâncias pré-existentes ou pela formação de 
novas discordâncias devido à incorporação de inclusões sólidas na interface de crescimento. 
Devido ao grande interesse tecnológico, os estudos dos defeitos estruturais do quartzo 
sintético foram sobretudo realizados  nos setores que crescem em volta do eixo Y, quais 
sejam: Z, S, +X e –X (Yoshimura & Kohra, 1976). 

Atualmente o Japão é o maior produtor de quartzo sintético, cuja produção mundial 
está estimada em mais de 2000 t/ano (Iwasaki & Iwasaki, 2002). Por sua vez, o Brasil é um 
dos maiores exportadores de lascas de quartzo natural e blocos de alta qualidade para 
obtenção de sementes. A produção de cristais de alta perfeição visa atender, além de uma 
grande economia industrial, a fabricação de dispositivos piezelétricos cada vez menores. Com 
a diminuição desses dispositivos, as impurezas nele contidas tornam-se relativamente maiores 
afetando a sua performance (Hosaka, 2003). Através de técnicas analíticas, foi visto que as 
concentrações de Al, Li, Na e grupos OH não são incorporadas uniformemente nos setores de 
crescimento ao redor da direção Y (Cohen 1960; Iwasaki et al., 1990; Shinohara & Suzuki, 
1996). Criteriosas análises quantitativas do quartzo sintético confirmaram que o Al e o Li 
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existem em pouca quantidade nos setores de crescimento Z e aumentam na seguinte seqüência 
Z << +X < -X < S. As quantidades de Na e grupos OH aumentam na seqüência Z = +X < S 
<< -X. Até agora, poucos trabalhos estudaram a distribuição dos defeitos estruturais do 
quartzo nos setores de crescimento das sementes de orientação cristalográfica não-
convencional (Brown & Thomas, 1960; Shinohara, 1990; Kurashige et al., 2001; Guzzo et al., 
2004). 

As placas Z são as sementes mais utilizadas na produção do quartzo sintético pois 
estas sementes produzem cristais com setores Z de grandes dimensões. Durante muito tempo, 
os estudos ficaram restritos a esses setores pois, devido aos menores níveis de impurezas e 
discordâncias, apenas esses setores são utilizados na produção de dispositivos piezelétricos  
Os estudos realizados em cristais crescidos a partir das barras Y e placas Z revelaram uma 
grande quantidade de segregação de impurezas dependendo da direção de crescimento. 
Supõe-se que as segregações de algumas impurezas tais como Al e grupos OH, estão 
relacionadas com a anisotropia da velocidade de crescimento. (Yoshimura & Kohra, 1976; 
Demianets & Lobachev, 1981; Brice, 1985; Taki, 1991; Guha et al., 1997). 

Foram poucos os estudos sobre a incorporação de defeitos em setores de crescimento 
usando sementes cilíndricas (Shinohara, 1990; Guzzo et al., 2004). A incorporação de defeitos 
pontuais nos setores de crescimento do quartzo sintético está relacionada ao Al substitucional, 
responsável pela formação dos centros de defeitos Al-M, AL-OH e Al-buraco, e aos grupos 
OH (Brown & Thomas, 1960; Iwasaki et al., 1990; Shinohara & Suzuki, 1996; Kurashige et 
al., 2001). Alguns defeitos estruturais, tais como as discordâncias, podem estar relacionados 
com a qualidade da superfície da semente e, portanto, como o processo de fabricação das 
mesmas (Taki, 1991; Guzzo et al., 2001).  

Para obtenção de quartzo sintético de alta qualidade, a semente deve ser isenta de 
discordâncias ou qualquer defeito, os nutrientes devem possuir boa qualidade, a autoclave 
deve estar bem limpa e as sementes bem posicionadas. Os defeitos estruturais já conhecidos 
são os defeitos lineares, pontuais e do plano. Na maioria das aplicações do cristal sintético, as 
discordâncias têm um papel extremamente crítico devido à formação de canais de corrosão 
(Brice, 1985). Já os defeitos pontuais são os mais importantes em aplicações onde existem 
radiações ionizantes (Halliburton et al., 1981). 

Visando contribuir para a melhor compreensão do processo de crescimento do 
quartzo, nossa proposta foi estudar a morfologia dos setores de crescimento e a incorporação 
de defeitos estruturais em cristais crescidos em outras direções cristalográficas usando 
sementes de geometria não convencional. Para isso, usamos a usinagem por abrasão 
ultrasonora para a obtenção de sementes cilíndricas nas direções X, Y e Z e placas com furos 
de geometrias circular e hexagonal. Para a análise dos setores de crescimento e caracterização 
dos defeitos estruturais, foram empregados as técnicas de irradiação com raios-γ, 
inspectoscopia e microscopia óptica, espectroscopia no infravermelho, espectroscopia no 
ultravioleta-visível e topografia por difração de raios-X. Com base em outros resultados 
obtidos da literatura, foi feita uma comparação entre os setores de sementes cilíndricas e furos 
hexagonais.  

Além da introdução, a presente dissertação foi elaborada em cinco capítulos. No 
capítulo 2, foi realizada uma revisão bibliográfica no que diz respeito ao crescimento 
hidrotérmico do quartzo-α e a segregação de impurezas. O procedimento experimental 
apresenta a preparação das amostras bem como as técnicas analíticas utilizadas. 
Cronologicamente a realização do meu trabalho partiu a partir das técnicas de caracterização 
dessas amostras. Os capítulos 4 e 5 apresentam a discussão dos resultados obtidos das análises 
nas sementes cilíndricas e das placas com furos circulares e hexagonais. Fizemos ainda uma 
comparação entre os resultados dos setores do crescimento das sementes com as placas 
perfuradas. A conclusão dos resultados das sementes e das placas com furos circulares e 
hexagonais bem como dessas comparações encontram-se na conclusão. 

 



 
 

3

2. FUNDAMENTOS SOBRE A ESTRUTURA E O CRESCIMENTO 
HIDROTÉRMICO DO QUARTZO-α 
 
 

Este capítulo tem como objetivo abordar os fundamentos de estrutura cristalina e do 
crescimento hidrotérmico do quartzo-α. Foi feita uma revisão da literatura tomando sempre 
como base, assuntos relacionados ao quartzo-α. A estrutura cristalina e os defeitos estruturais 
desse cristal são dados para a compreensão do comportamento físico e mecânico do quartzo 
sintético. O princípio do crescimento hidrotérmico desse cristal e a importante influência da 
anisotropia de crescimento em função da orientação cristalográfica, são assuntos de extrema 
relevância. 
 
 
 
2.1 Estrutura cristalina do quartzo-α 

 
O quartzo é composto por dois elementos, silício e oxigênio e sua fórmula química é 

SiOB2B. Nas formas mono e policristalinas o SiOB2 Bé o maior constituinte de muitas rochas e 
areias, compondo cerca de 1/10 da crosta terrestre (Frondel, 1962; Botton, 1982). A fase 
monocristalina estável à temperatura ambiente é denominada de quartzo-α. Como se sabe, 
cristais de quartzo-α de alta perfeição cristalina são encontrados, sobretudo no Brasil e, em 
menor quantidade, em Madagasgar (Frondel, 1962).  

A estabilidade do quartzo-α vai até 573°C, denominado quartzo de baixa temperatura. 
Já o quartzo-β, ou quartzo de alta temperatura, é estável no intervalo entre 573°C e 870°C 
(Frondel, 1962). A tridimita e a cristobalita são outras formas alotrópicas do SiOB2B. As 
variedades que possuem a mesma estrutura cristalográfica do quartzo-α, conhecido como 
quartzo hialino ou cristal de rocha, são: ametista, citrino, quartzo leitoso, quartzo morion, 
quartzo fumê (smoky) e o quartzo rosa. Suas diferentes colorações estão relacionadas com a 
presença de impurezas na estrutura cristalina, tais como: Fe, Al, Ti, etc (Halliburton & Martin, 
1985; Rossman, 1988; Guzzo, 1992; Putnis, 1992). 

A classificação do quartzo-α quanto ao sistema cristalino é o trigonal ou romboédrico. 
A célula unitária do quartzo-α é constituída de três átomos de Si e seis átomos de O. As 
ligações Si-O têm caráter misto, 60% covalente e 40% iônica. Segundo a notação 
internacional, sua classe de simetria cristalina é a 32. Devido ao enantiomorfismoTPF

1
FPT dessa 

classe, os cristais de quartzo pertencem a um dos dois grupos espaciais seguintes: o quartzo 
direito – P3B2B21 e o quartzo esquerdo – P3B1B21. O enantiomorfismo estrutural do quartzo é 
identificado através do sentido da hélice que os átomos de Si e O desenvolvem na direção do 
eixo não polar de ordem 3. Esse eixo possui simetria trigonal e tomado segundo a direção 
[0001] chamada de eixo c, eixo Z ou eixo óptico do cristal. O eixo X é um eixo polar de 
ordem 2 conhecido como eixo elétrico do cristal. O eixo de ordem 2 é orientado em 120° e 
ocorre perpendicularmente ao eixo de ordem 3 ou Z. O eixo Y, usualmente chamado eixo 
mecânico completa as coordenadas cartesianas (x y z) (Frondel, 1962; Brice, 1985; de 
Rességuier, 2004). 

A estrutura atômica do quartzo- α é esquematicamente mostrada na figura 2.1 como 
um arranjo tetraédrico de SiOB4B. As dimensões da célula unitária do quartzo-α, onde aB0 B= 
4,908 Å e cB0B = 5,399 Å, foram originalmente determinadas por W. H. Bragg em 1914, sendo 
mais tarde experimentalmente estabelecido o grupo espacial por meio de técnicas de raios-X. 
O quartzo-α possui canais abertos nas direções Z e X e algumas impurezas estruturais podem 

                                                 
TP

1
PT Enantiomorfismo- duas substâncias são ditas enantiomorfas quando uma é imagem especular da outra mas elas 

não se sobrepõem. 
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Figura 2.1 - Projeção da estrutura do quartzo-α sobre o plano (0001) mostrando os eixos X, Y 

e Z, relacionados com o arranjo atômico tetraédrico SiOB4B (de Rességuier, 2004). 
 
 

se alojar nestes canais, desde que a energia livre do cristal não tenha modificações drásticas 
(Weil, 1984). 

Entre as propriedades físicas que caracterizam o quartzo destaca-se a piezeletricidade 
(Frondel, 1962; Brice, 1985; Halliburton & Martin, 1985). Uma placa de quartzo quando 
comprimida na extremidade de um de seus eixos elétricos produz em suas faces cargas 
elétricas de intensidade proporcional à tensão aplicada, sendo este efeito denominado de 
efeito piezelétrico direito. Por outro lado, quando se aplica um campo elétrico alternado nas 
superfícies da placa, ela sofre deformação produzindo assim o efeito piezelétrico inverso. 
Quando um campo elétrico alternado é aplicado à placa de quartzo com orientação cristalina 
apropriada, esta vibrará numa freqüência específica. Este fenômeno ocorre quando a 
freqüência do sinal elétrico coincide com a freqüência natural de oscilação da placa, dando-se 
início à ressonância natural da placa em questão (Chernov, 1974). Justamente pela grande 
estabilidade elástica em freqüências elevadas, ressonadores a quartzo são muito utilizados na 
confecção de dispositivos de controle de freqüência e sensores de grandezas físicas como 
pressão, aceleração e temperatura (Brice, 1985).  
 
 
 
2.2 Defeitos Estruturais 
 

A figura 2.2 mostra um esquema geral dos defeitos estruturais e volumétricos 
classificados em: defeitos pontuais, defeitos lineares, defeitos do plano e inclusões, 
respectivamente. Os defeitos pontuais englobam as lacunas, átomos intersticiais e 
substitucionais. No caso do quartzo sintético, os defeitos pontuais mais freqüentemente vistos 
são os defeitos relacionados ao Al, formando assim, os centros de defeitos Al-M, Al-OH e Al-
buraco. Nos defeitos lineares encontram-se as discordâncias e nos defeitos de plano, temos as 
bandas ou estrias de crescimento. Os defeitos volumétricos apresentam as inclusões que 
podem ser fluidas ou sólidas. 
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Figura 2.2 – Classificação geral dos defeitos da estrutura cristalina do quartzo (Guzzo, 1996). 
 
 
2.2.1 Centros de Al 
 

Assim como no quartzo natural, o quartzo sintético possui o alumínio (Al) como uma 
de suas principais impurezas. Muitas investigações foram realizadas para estudar a influência 
do Al nas propriedades dos cristais de quartzo (Weil, 1975 e 1984; Halliburton et al., 1981; 
Shinohara, 1990). O Al exerce influência nas propriedades eletromecânicas do quartzo natural 
e sintético, sua influência se estende também após radiação ionizante (Brown & Thomas, 
1960; Halliburton & Martin, 1985). Os nutrientes de quartzo que possuem altas concentrações 
de Al utilizados para o crescimento hidrotérmico influenciam na morfologia do quartzo 
sintético (Suzuki et al., 1986; Iwasaki et al., 1990). 

Na rede cristalina do quartzo, os íons AlP

3+
P podem facilmente substituir o SiP

4+
P. Como o 

íon de Si é tetravalente, o balanceamento de cargas deve ser restabelecido. Assim, uma carga 
positiva é adicionada quando o íon AlP

3+
P substitui o íon SiP

4+
P. Os íons HP

+
P, LiP

+
P, NaP

+
P ou os 

buracos de elétrons (hole) são os principais compensadores de carga do Al substitucional. 
Esses íons monovalentes normalmente estão localizados adjacentes aos íons substitucionais 
de AlP

3+
P devido às forças de atração eletrostática e a grande mobilidade iônica. Tal fato resulta 

na formação de diferentes centros de impurezas na rede do quartzo: Al-Li, Al-Na, Al-OH e 
Al-buraco (hole) (Halliburton & Martin, 1985). A representação desses centros de alumínio 
está apresentada na figura 2.3. 
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(a) Al-OH                                                                     (b) Al-M 
 

 
(c) Al-buraco 

 
Figura 2.3- Representação esquemática dos centros de defeito (a) Al-OH, (b) Al-M onde (M = 

LiP

+ 
Pou NaP

+
P) e (c) Al-buraco (Halliburton et al., 1981). 

 
 
O centro de defeito Al-OH é formado através da ligação de um próton HP

+
P intersticial 

com um íon de oxigênio formando assim, uma molécula OHP

-
P adjacente ao íon AlP

3+
P 

substitucional. Esse centro de defeito pode ser observado através da espectroscopia no 
infravermelho devido às vibrações da ligação OH (Halliburton & Martin, 1985). As bandas a 
3367 e 3306 cmP

-1
P foram atribuídas ao centro de defeito Al-OH presentes nos espectros de 

quartzo sintético obtidos à temperatura do nitrogênio (NB2B) líquido (-196°C). Na temperatura 
ambiente apenas uma banda é observada a 3379 cmP

-1
P (Kats, 1962; Lipson & Kahan, 1985). 

Estudos de ressonância de spin eletrônico e espectroscopia no infravermelho (IV) 
identificaram o modelo Al-OH para as bandas de absorção a 3367 e 3306 cmP

-1
P foram 

confirmadas (Kats, 1962; Halliburton et al., 1981). No quartzo sintético, as bandas de 
absorção associadas ao defeito Al-OH só são observadas após radiação ionizante ou quando o 
quartzo é submetido ao processo de eletrodifusão em atmosfera que contenha hidrogênio 
(Halliburton et al., 1981). No caso do quartzo natural, essas bandas de absorção já se 
apresentam no estado natural e suas intensidades aumentam quando o material é irradiado na 
temperatura ambiente (Kats, 1962; Brown & Kahan, 1975). No quartzo natural as bandas 
atribuídas ao Al-OH ocorrem a 3383 e 3318 cmP

-1
P nos espectros de IV obtidos a baixas 

temperaturas. 
O centro Al-M, onde M pode ser Li, Na ou K, consiste de um íon alcalino intersticial 

adjacente ao íon AlP

3+
P substitucional. Esse defeito não é observado nos espectros de absorção 

de IV, contudo pode ser observado através de medidas de perda acústica ou de perda 
dielétrica em função da temperatura. No caso da perda acústica, sua observação seria devido à 
deformação elástica causada pelo íon alcalino quando este muda uma posição de equilíbrio 
para outra em relação ao íon AlP

3+
P (Halliburton & Martin, 1985). O LiP

+
P é uma das impurezas 
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mais freqüentes no quartzo sintético (Demianets & Lobachev, 1981), seja pelo uso de 
dopantes à base de sais de Li, seja pela sua facilidade em se alojar próximo aos íons AlP

3+
P. 

Para o caso do quartzo sintético, o centro de defeito Al-M não é afetado quando irradiado em 
temperaturas inferiores a 200K pois, tanto o Li quanto o Na tornam-se móveis apenas acima 
de 200K onde a energia térmica é suficiente para seu deslocamento (Halliburton, 1979; 
Halliburton et al., 1981). Posteriormente, verificou-se que os centros Al-M são 
predominantemente centros Al-Li devido à relação linear observada entre as concentrações de 
Al e Li tanto para o quartzo sintético (Shinohara, 1990; Iwasaki & Iwasaki, 1993) quanto para 
o quartzo natural (Guzzo, 1992). Essa relação pode ser observada na figura 2.4. 
 

 
Figura 2.4 – Relação entre as impurezas do Li e Al (Iwasaki & Iwasaki, 1993). 

 
O centro Al-buraco é formado pelo aprisionamento de uma vacância eletrônica em um 

orbital p não ligado de um dos íons de oxigênio adjacente ao íon AlP

3+
P substitucional, como 

mostra a Figura 2.3 (c). Esse centro de defeito é o que melhor caracteriza um defeito pontual 
na rede cristalina do quartzo e pode ser observado por ressonância de spin eletrônico, perda 
acústica e indiretamente por espectroscopia óptica. Esse defeito ocorre quando a radiação 
ionizante remove o íon intersticial positivo e um elétron de um dos íons OP

2-
P adjacente ao AlP

3+
P 

substitucional (O’Brien, 1955). Estudos provam que a irradiação do quartzo sintético à 
temperatura ambiente dissocia os centros Al-M para formar os centros Al-buraco e Al-OH 
(Markes & Halliburton, 1979; Halliburton et al., 1981; Bahadur, 1989). 

Uma intensa banda larga de absorção é introduzida na região visível do espectro 
eletromagnético quando cristais de quartzo são irradiados. Essa banda está relacionada com a 
concentração de Al no quartzo (Ditchburn et al., 1954). Estudos posteriores evidenciaram que 
a banda tem aproximadamente 2.5 eV (500 nm) correlaciona-se diretamente com o sinal de 
ressonância paramagnética do centro Al-buraco (Kounvakalis, 1980). 
 
 
2.2.2 Grupos OH 
 

O hidrogênio presente na rede cristalina do quartzo geralmente está ligado ao 
oxigênio. Pode ser encontrado em diferentes concentrações e formas de incorporação. As 
formas de incorporação da associação O-H na estrutura cristalina do quartzo são:  
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- íon OHP

-
P associados a impurezas metálicas substitucionais ou intersticiais tais como Al-OH e 

Li-OH; 
- íons OHP

-
P presos diretamente ao Si formando os centros Si-OH; 

- moléculas de HB2BO; 
- centros [4H]-O, formados pela substituição do Si por quatro prótons HP

+
P (Weil, 1984). 

Algumas dessas espécies de defeitos podem ser identificadas no espectro de absorção 
no infravermelho. Para o quartzo, os espectros de infravermelho são constituídos por bandas 
finas sobrepostas a uma banda larga de absorção (Aines & Rossman, 1984). As bandas finas e 
médias de absorção estão associadas aos centros Al-OH, M-OH e aos harmônicos da vibração 
Si-O (Kats, 1962). A banda larga está associada aos grupos OH. Essa denominação abrange 
todas as formas de OH incorporados à rede cristalina do quartzo, exceto os defeitos Al-OH e 
M-OH (Bambauer, 1969). 

A natureza da banda larga de absorção é de grande interesse científico e tecnológico. 
Usualmente, o conteúdo de OH existente nos vidros e em diversos minerais é medido através 
da intensidade de absorção na região espectral dos 3 μm. Baseado em muitos resultados 
experimentais, foi estabelecida uma calibração entre a intensidade de absorção e o número de 
onda dos espectros de infravermelho. A concentração dos grupos OH na estrutura do quartzo 
foi estimada quantitativamente por Paterson (Paterson,1982). 

Os cristais de quartzo têm suas propriedades físicas afetadas com a incorporação do 
OH. Uma deformação plástica no cristal de quartzo a altas pressões e temperatura é observada 
em conseqüência da hidrólise das ligações Si-O que são fracas (Griggs & Blacic, 1965). O 
enfraquecimento hidrolítico é proporcional à quantidade de HB2BO molecular (Aines et al., 
1984) e ocorre com maior intensidade em cristais sintéticos e ametista. A intensidade da 
banda larga e o enfraquecimento hidrolítico estão relacionados com a temperatura e a 
velocidade de crescimento dos cristais (Aines & Rossman, 1984). Baixas temperaturas e altas 
taxas de crescimento indicam intensas bandas de absorção.  

A concentração dos defeitos de OH em alguns minerais está relacionada com o efeito 
da radiação ionizante. Por exemplo, no caso da ametista, se a concentração de moléculas de 
HB2BO for muito alta na rede cristalina seu centro de cor pode ser inibido (Aines & Rossman, 
1986). 
 
 
2.2.3 Discordâncias e bandas de crescimento 
 

As discordâncias existentes nos monocristais de quartzo podem ser originadas da 
seguinte forma: (i) a partir do prolongamento de discordâncias já existentes na semente; (ii) a 
partir de defeitos presentes na superfície da semente; (iii) a partir de inclusões sólidas 
incorporadas durante o processo de crescimento (Taki, 1991). As sementes com 
irregularidades superficiais (rugosidades) são consideradas como uma das principais razões 
que causam defeitos lineares nos cristais. Como regra, os defeitos estruturais são herdados 
pelas camadas de crescimento. Assim, a disponibilidade de sementes de alta qualidade é uma 
condição importante para a produção de cristais com pequenas concentrações de 
discordâncias (Demianets & Lobachev, 1981). Estudos mostram que, na produção em escala 
de sementes, pode ocorrer microtrincas resultantes do tratamento mecânico utilizado, 
introduzindo danos na superfície do cristal como identações e riscos. Esses defeitos impedem 
a nucleação e crescimento do cristal. Contudo, esses danos podem ser minimizados usando 
um abrasivo mais fino associado ao ataque químico ou térmico (Guzzo et al., 2001). 

As bandas ou estrias de crescimento são geradas pela variação das condições de 
crescimento (temperatura ou velocidade), pela variação localizada de impurezas. Em geral, as 
estrias são paralelas à face de crescimento do cristal. Um limite do setor de crescimento é 
formado pela prolongação entre duas faces de crescimento e divide-se em dois setores que 
possuem velocidades e direções diferentes. O limite dos setores de crescimento é favorecido 
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pela desorganização do arranjo dos átomos proporcionando condições favoráveis à 
incorporação de impurezas. Esses limites podem ser visualizados pela topografia de raios-X 
(Spencer & Haruta, 1966; Yoshimura & Kohra, 1976). 
 
 
2.3 Princípio do crescimento hidrotérmico do quartzo 
 

A síntese hidrotérmica consiste no uso de um solvente aquoso sob alta temperatura e 
pressão para dissolver e recristalizar materiais que são relativamente insolúveis sob condições 
normais. Spezia em 1905 foi o primeiro a conseguir realizar um experimento hidrotérmico 
onde ocorreu o crescimento do quartzo a partir de uma semente (Ballman & Laudise, 1963; 
Hosaka, 2003). 

O desenvolvimento da técnica de crescimento hidrotérmico pode ser dividido em três 
estágios da história mundial. O primeiro estágio está relacionado com os trabalhos iniciados 
na Itália a partir do final do século XIX por Spezia. O segundo, durante a Segunda Guerra 
Mundial onde se tentou aplicar industrialmente as pesquisas desenvolvidas na Alemanha e 
Inglaterra. O terceiro, após a Segunda Guerra Mundial, com a industrialização do crescimento 
de quartzo inicialmente nos EUA e depois em outros países, sobretudo Japão e Rússia. 
Atualmente, o Japão é o maior produtor de quartzo sintético do mundo com uma produção 
estimada em 2000 t/ano (Halliburton & Martin, 1985; Iwasaki & Iwasaki, 2002; Hosaka, 
2003). 

A autoclave é um vaso de pressão de aço selado para suportar altas pressões e 
temperaturas elevadas. Dependendo do tipo de construção da autoclave e da solução alcalina 
utilizada, suas condições de trabalho podem atingir 400°C de temperatura e 1500 atm de 
pressão. Atualmente, as maiores autoclaves podem chegar até 15 metros de altura e possuir 80 
cm de diâmetro interno, com capacidade para produzir 3500 kg de quartzo sintético por 
corrida (Brice, 1985; Hiramatsu, 2001). A figura 2.5 mostra os principais elementos 
constituintes de uma autoclave. 

 
Figura 2.5 - Elementos constituintes de uma autoclave (Brice, 1985).  

 
O quartzo sintético é crescido em condições hidrotérmicas. Nesse processo de 

crescimento, lascas de quartzo natural (nutrientes) são colocados na zona de dissolução, na 
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parte inferior da autoclave, onde a temperatura é da ordem de 400ºC, enquanto que as 
sementes ficam na parte superior da autoclave, ou zona de crescimento, onde a temperatura é 
menor. A zona de dissolução é composta por água, lascas de quartzo e um agente 
mineralizante. As sementes são lâminas de quartzo orientadas cristalograficamente. Para as 
mesmas condições de crescimento, quanto melhor a qualidade da semente e do nutriente, 
maior será a qualidade do cristal crescido (Halliburton & Martin, 1985; Suzuki et al., 1986; 
Taki, 1991; Hosaka, 2003). 

Quando o gradiente de temperatura é mantido no interior da autoclave, as lascas de 
quartzo se dissolvem e saturam a solução. Uma corrente de convecção é estabelecida entre as 
duas zonas que transporta a solução saturada em ciclos contínuos para a zona de crescimento 
possibilitando assim o crescimento dos cristais. A figura 2.6 apresenta o esquema de uma 
autoclave com as correntes de convecção. O diafragma central possui pequenas aberturas para 
controlar o fluxo de nutrientes da solução e separar a região saturada da região supersaturada 
(Ballman & Laudise, 1963; Halliburton & Martin, 1985). 

 
Figura 2.6 Vista esquemática das correntes de convecção em uma autoclave (adaptado 

de Suzuki et al., 1996). 
 
Os processos industriais de crescimento de quartzo usam como agente mineralizante o 

hidróxido de sódio (NaOH) ou carbonato de sódio (NaB2BCOB3B). Porém, outras soluções 
alcalinas tais como hidróxido de potássio (KOH) e carbonato de potássio (KB2BCOB3B), também 
possuem efeito mineralizante a pressão e temperatura elevada (Ballman & Laudise, 1963; 
Halliburton & Martin, 1985; Taki, 1991; Hosaka, 2003). 

No processo hidrotérmico, os principais parâmetros que influenciam a taxa de 
crescimento são: gradiente de temperatura, pressão, natureza química e concentração do 
solvente (mineralizante), coeficiente de solubilidade do nutriente, orientação cristalográfica e 
condição superficial da semente, revestimento e tamanho da autoclave e concentração de 
impurezas no nutriente (Demianets & Lobachev, 1981; Halliburton & Martin, 1985; Balitsky 
et al., 2001). Temperaturas estáveis de cristalização fornecem crescimento de cristais de boa 
qualidade, razoavelmente livres de defeitos de empilhamento, discordâncias, estrias de 
crescimento e até mesmo inclusões. Variações de temperatura geram estrias de crescimento 
devido a mudanças na taxa de crescimento e captura de impurezas (Demianets & Lobachev, 
1981). 

Um fator que influencia o crescimento do quartzo é a porcentagem de preenchimento 
da autoclave com a solução de crescimento (água + SiOB2B dissolvido + mineralizante). 
Geralmente, quando a taxa de preenchimento da solução é menor que 50%, a qualidade do 
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cristal do quartzo crescido diminui. A pressão depende tanto da temperatura quanto do fator 
de preenchimento da autoclave (Hosaka, 2003). A densidade de discordâncias diminui quando 
o cristal cresce em condições hidrotérmicas estáveis ocasionando também menos tensões 
térmicas (Ballman & Laudise, 1963). 

A cinética da síntese hidrotérmica é determinada principalmente pela cinética dos 
processos de superfície. A remoção de moléculas de água adsorvidas na superfície da semente 
é uma das condições necessárias para que ocorra o processo de crescimento sobre a superfície 
da semente (Demianets & Lobachev, 1981). 

A taxa de crescimento depende linearmente da diferença de temperatura (ΔT) entre a 
zona de dissolução e a zona de crescimento. A variação de temperatura ΔT depende não só 
das perdas de calor (radial e longitudinal) na autoclave mas também da percentagem de 
abertura do diafragma. Verificou-se que a taxa de crescimento aumenta com a diminuição da 
abertura do diafragma. O transporte da solução dissolvida para a zona de crescimento é 
realizado por correntes de convecção em que a velocidade depende de ΔT (Ballman & 
Laudise, 1963).  

 
 
 

2.4 Anisotropia do crescimento hidrotérmico do quartzo 
 

A velocidade de crescimento das faces ou planos cristalinos do quartzo é influenciada 
pela anisotropia cristalina. No quartzo sintético, a taxa de crescimento dada em mm/dia das 
faces cristalinas decresce na seguinte ordem: plano basal Z, (0001) > face romboédrica r, 
(0111) > face romboédrica R, (1101) > face prismática m, (1010) (Ballman & Laudise, 
1963).  

O efeito da anisotropia cristalina sobre a velocidade de crescimento tem sido 
observada em todos os cristais investigados (Ballman & Laudise, 1963; Demianets & 
Lobachev, 1981; Iwasaki et al., 1990; Iwasaki et al., 1997). A anisotropia da velocidade de 
crescimento é causada por características físico-químicas específicas de cada face cristalina, 
tais como o coeficiente de segregação de impurezas, o fator de empacotamento atômico e a 
rugosidade da interface de crescimento. Estudos mostram que a forma final do cristal crescido 
é determinada pela taxa de crescimento das principais faces tais como Z, m e r. Devido a isso, 
existe um complexa relação entre a orientação da semente e a presença de impurezas nos 
diferentes setores de crescimento do quartzo (Iwasaki et al., 1990; Guzzo et al., 2004). A 
Figura 2.7 apresenta diagramas polares das velocidades de crescimento do quartzo nos planos 
X (11 2 0), Y (101 0) e Z (0001). Tais diagramas foram obtidos a partir do crescimento 
hidrotérmico de sementes retangulares com superfícies planas de cristais de quartzo. 

Barras comerciais tais como placa Y e barra Z apresentam setores iguais de 
crescimento que são +X, -X, Z e S. Alguns estudos apresentam essas barras crescidas 
juntamente com seus setores (Iwasaki et al., 1990). A figura 2.8 mostra a natureza dos setores 
de crescimento presentes em barras comercias de quartzo sintético.  

Algumas variações morfológicas do cristal de quartzo foram deduzidas por meio de 
simulações computacionais com base em desenhos de cristais de quartzo natural composto 
das faces R (101 1), r (011 1) e m (101 0). Esses desenhos foram classificados em 8 grupos 
correspondendo a 8 áreas no diagrama de crescimento o qual foi caracterizado pela relação da 
taxa de crescimento e suas faces. (Iwasaki & Iwasaki, 1995). 

Atualmente, as simulações de crescimento do quartzo sintético através de programas 
computacionais são realizadas com sementes de tamanhos e orientações definidas 
industrialmente. A simulação do programa foi realizada a partir de desenhos da forma ou 
hábito cristalino baseado em dados numéricos entre o comprimento de cada face cristalina e o 
centro do cristal. A simulação foi realizada como uma função do tempo de crescimento sob os 
valores dos  
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(a) X (11 2 0)                                                             (b) Y (101 0) 

 
(c) Z (0001) 

Figura 2.7 Diagrama da velocidade de crescimento em mm/dia do cristal de quartzo nos 
planos (11 2 0), (1010), (0001) (Tsinober et al., 1977). 

 
 
 

             
                                        (a) barra Y                            (b) placa Z 

Figura 2.8 – Esquema dos setores de crescimento presentes em barras de quartzo 
sintético comerciais. 
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modelos da taxa de crescimento das principais faces do cristal, m, R, r e Z (ou c). A 
comparação do tamanho geométrico das faces antes e após o crescimento, ou seja, após a 
simulação da taxa de crescimento das principais faces, foram comparados em torno de uma 
produção comercial com cristais de quartzo crescidos com sementes retangulares placa Z. 
Apenas a taxa de crescimento das faces R e r apresentaram os lados superiores e inferiores 
com valores muito diferentes que pode ser devido à direção do fluxo dentro da autoclave 
(Iwasaki et al., 2002). 

A relação da velocidade de crescimento entre direções cristalográficas pode ser 
variada pela alteração dos principais parâmetros de crescimento ou pela introdução de 
dopantes como sais de Li. O lítio (Li) é freqüentemente introduzido na solução de crescimento 
por mudar o hábito cristalino e melhorar a qualidade dos cristais no que diz respeito a sua 
propriedade piezelétrica, ou seja, a qualidade do fator Q. A incorporação de íons LiP

+
P na 

solução resultou numa mudança de valores absolutos da taxa de crescimento de suas faces. O 
íon LiP

+
P provoca uma diminuição na taxa de crescimento de algumas faces. Cristais produzidos 

na presença de íons LiP

+
P em muitos casos possuem as melhores características físicas. Não 

existe explicação clara para o papel do Li no processo hidrotérmico do quartzo. O efeito do Li 
pode ser relatado pelo efeito compensatório (introdução de LiP

+
P no cristal ao invés de HP

+ 
Pna 

compensação de cargas dos centros de Al), a formação de associações que bloqueiam certas 
faces dos cristais pela adsorção do Li na superfície do cristal (Demianets & Lobachev, 1981). 
A introdução de diferentes impurezas pode ativar ou inibir a nucleação e o processo de 
crescimento em diferentes faces, a qual deverá trazer uma mudança na relação entre as 
velocidades de crescimento das outras faces (Demianets & Lobachev, 1981; Iwasaki & 
Iwasaki, 1995).  

Os defeitos dos cristais hidrotérmicos são também causados pela presença de 
diferentes impurezas na solução e pela captura dessas impurezas pelo cristal durante o 
crescimento. As impurezas usualmente encontradas na estrutura cristalina do quartzo são íons 
substitucionais e íons intersticiais como LiP

+
P, NaP

+
P, KP

+
P, FeP

+3
P e sobretudo a água e seus produtos 

de dissociação HP

+
P e OHP

-
P pelo fato do crescimento ocorrer em solução aquosa (Demianets & 

Lobachev, 1981). A composição da solução de crescimento exerce uma influência na taxa de 
crescimento dos cristais, na sua qualidade estrutural bem como em muitas propriedades 
físicas. Assim, a formação de cristais de alta-qualidade sob condições hidrotérmicas é 
favorecida pelas condições de crescimento. A orientação cristalográfica da semente a qual o 
quartzo é crescido influencia grandemente a incorporação e segregação de impurezas. As 
taxas de crescimento quanto à perfeição cristalina diminuem com o aumento da concentração 
de impurezas na solução de crescimento (Ballman & Laudise, 1963). 

 
 
 

2.5 Crescimento de outros monocristais 
 
 

As indústrias de microeletrônica, comunicações e informática têm como insumo 
básico o silício e o quartzo (Iwasaki et al., 1986). A aplicação dos cristais de quartzo tem sido 
expandida em larga escala industrial na produção de ressonadores, filtros para equipamentos 
eletrônicos, sensores de temperatura e pressão, transdutores, uso em óptica como filtros, 
prismas e lentes para dispositivos ópticos, entre outros (Iwasaki et al.,1986). Os ressonadores 
que utilizam cristais de quartzo possuem propriedades melhores do que outros cristais 
piezelétricos devido ao alto valor da qualidade do fator Q (Taki, 1991). 

Através do conhecimento da técnica de crescimento hidrotérmico utilizado para o 
quartzo, vários outros materiais estão sendo crescidos. Considerações termodinâmicas e 
cinéticas também são aplicadas para outros sistemas, mas a solubilidade e o coeficiente de 
temperatura variam dependendo do material (Ballman & Laudise, 1963). A tabela 2.1 
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apresenta alguns cristais que também estão sendo crescidos para aplicação em dispositivos 
piezelétricos. 
 

Tabela 2.1- Cristais piezelétricos similares ao quartzo. 
 

Cristal Fórmula Classe de 
Simetria 

Transf. 
de Fase 

(°C) 

Método de 
crescimento 

Referência

Berlinita AlPOB4B 32 581 Hidrotérmico Halliburton 
& Martin, 

1985 
Ortofosfato 

de Gálio 
GaPOB4B 32 - Hidrotérmico Palmier et 

al., 1996 

Niobato de 
Lítio 

LiNbOB3B 3m 1197 Czochralski Halliburton 
& Martin, 

1985 
Tantalato de 

Lítio 
LiTaOB3B 3m 620 Czochralski Halliburton 

& Martin, 
1985 

Langasita LaB3BGaB5BSiOB14B 32 1500 Czochralski e 
Bridgman 

Uda, 2004 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
 
3.1 Usinagem de sementes e furos 
 

A partir de uma barra Z de quartzo sintético comercial da empresa Fine Crystal Co. 
(Japão) com 150 discordâncias/cm , foram cortados blocos paralelos aos planos 
cristalográficos X (11

2

2 0), Y (10 1 0) e Z (0001), com as seguintes dimensões : 80 x 50 x 
20mm (blocos X e Y) e 80 x 80 x 20mm (bloco Z). Os cortes foram feitos utilizando uma 
serra diamantada. As faces dos respectivos blocos foram lapidadas numa lapidadora 
horizontal utilizando o abrasivo carbeto de silício (SiC) de 35 µm de granulometria média. 
Blocos de 20 mm de espessura foram preparados para a extração das sementes cilíndricas 
enquanto que placas de 5 mm de espessura foram preparadas para a realização dos furos. 

Sementes cilíndricas de 18mm de diâmetro foram extraídas dos blocos de quartzo 
através do processo de usinagem por abrasão ultrasonora (USM), especialmente aplicada para 
materiais duros, frágeis e isolantes (Guzzo et al., 2004). A figura 3.1 apresenta um desenho 
esquemático do equipamento de usinagem por abrasão ultrassonora. Durante o processo, 
partículas abrasivas dispersas em um meio líquido são jateadas na interface 
ferramenta/amostra. Progressivamente, a geometria da ferramenta vai se reproduzindo dentro 
do material que está sendo usinado. Isto ocorre porque as partículas abrasivas adquirem 
energia cinética proveniente da ferramenta, fazendo com que as mesmas sejam marteladas 
contra a superfície da amostra e com isso causando a nucleação e propagação de microtrincas. 
A remoção de matéria ocorre pela propagação e interação das microtrincas (Guzzo et al., 
2004). 
 

 
Figura 3.1 - Esquema do equipamento de usinagem por abrasão ultrassonora, por exemplo, 

Guzzo et al., 2004. 
 

As usinagens foram realizadas em um banco de usinagem Sonic-Mill no Laboratório 
de Tribologia e Materiais da Universidade Federal de Uberlândia. Este equipamento utiliza 
um transdutor piezelétrico para converter a freqüência elétrica em vibrações mecânicas. Estas 
vibrações são transmitidas para o sonotrodo que, por sua vez, está conectado a uma 
ferramenta de geometria oposta à amostra que se deseja usinar. A potência e a freqüência de 
operação do equipamento utilizado foram 1,7 kW e 20 kHz, respectivamente. A amplitude da 
vibração foi ajustada a um valor mínimo e a carga estática aplicada sobre o conjunto 
sonotrodo/ferramenta foi fixada em 2,5 kN. Foram confeccionadas ferramentas cilíndricas em 
aço inoxidável pelo processo de usinagem convencional. O abrasivo utilizado foi o carbeto de 
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silício (SiC) com granulometria média de 15 µm diluído em água na concentração de 40 % 
em volume. Duas sementes cilíndricas de 18 mm de diâmetro foram extraídas de cada bloco 
orientado segundo os eixos X, Y e Z, como ilustrado na figura 3.2 (a). O comprimento final 
das sementes usinadas segundo os eixos X, Y e Z foram, respectivamente, 20 mm, 19,5mm e 
18,5mm (bloco Z). O tempo médio de usinagem de cada semente foi de aproximadamente 90 
minutos. As sementes cilíndricas são denominadas sementes barra X, Y e Z. 

As placas de 5 mm de espessura foram utilizadas para a usinagem dos furos. Foram 
feitos furos cilíndricos com 10 e 20 mm de diâmetro e furos hexagonais com 12,7 mm de 
comprimento entre lados opostos. O abrasivo usado na usinagem dos furos foi SiC com 
granulometria de 15μm. A figura 3.2 (b) mostra as placas perfuradas segundo as direções X, 
Y e Z.  

                

Z

4 mm

(a) (b) 
 

Figura 3.2 - Barra cilíndrica paralela à direção Z (a) e (b) placas perfuradas segundo as 
direções X, Y e Z usadas como sementes no crescimento hidrotérmico. 

 
Após o processo de usinagem, as barras cilíndricas e as placas com os furos foram 

atacadas quimicamente à temperatura ambiente com ácido fluorídrico (HF) em solução 
aquosa a 50% por um período de 30 minutos. Este ataque teve por objetivo remover tensões 
superficiais introduzidas durante a usinagem, porém, o cristal não fica livre de compressões. 
A observação visual das superfícies atacadas não revelou a presença de bandas ou estrias de 
crescimento e fraturas. Após o ataque químico, a rugosidade das superfícies das sementes 
cilíndricas foi determinada por perfilometria de contato, usando um valor de cut-off de 
0,8mm. O valor médio do parâmetro RBaB (média aritmética dos desvios verticais) foi de 3,5 ± 
0,5 µm.  
 
 
3.2 Crescimento hidrotérmico e irradiação com raios-γ 
 

Neste trabalho, o crescimento hidrotérmico das sementes cilíndricas e das placas com 
furos foi realizado em uma autoclave comercial da empresa Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd 
(Japão). A tabela 3.1 apresenta as condições de crescimento utilizadas. A taxa de crescimento 
segundo a direção Z de uma semente convencional crescida nestas condições foi de 
aproximadamente 0,3 mm/dia. 
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Tabela 3.1 – Condições de crescimento hidrotérmico utilizadas. 

Período de crescimento 50 dias 
Temperatura da zona de crescimento 310º C 
Temperatura da zona de dissolução 390º C 
Pressão de crescimento 136 MPa 
Solução 1 N NaOH (4% em peso) 
Taxa de crescimento 0,3 mm/dia, direção Z 

 
 

A figura 3.3 apresenta os cristais obtidos a partir do crescimento hidrotérmico das 
sementes cilíndricas. Observa-se que houve um crescimento adequado dos cristais. A 
diferença na morfologia é devido à grande anisotropia da velocidade de crescimento segundo 
as diferentes direções cristalográficas. 

 
 

    
(a) cristal X                                                       (b) cristal Y 

 

 
(c) cristal Z 

 
Figura 3.3 - Cristais crescidos a partir das barras cilíndricas. 
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A figura 3.4 apresenta os blocos de quartzo crescidos a partir das placas perfuradas. 
Observa-se que o processo de crescimento interno não se completou totalmente para os furos 
das placas X e Z enquanto que os furos da placa Y apresentaram maior fator de 
preenchimento. 

 

               
(a) bloco X                                                   (b) bloco Y 

 

 
(c) bloco Z 

Figura - 3.4 Blocos de quartzo crescidos a partir das placas perfuradas. 
 

Nos cristais crescidos a partir das sementes cilíndricas foram preparadas amostras 
destinadas à espectroscopia de absorção no infravermelho, espectroscopia no ultravioleta-
visível e topografia por difração de raios-X. Placas perpendiculares ao eixo de cada cristal 
crescido foram cortadas utilizando uma serra de disco diamantado. A espessura final das 
amostras X, Y e Z após polimento foi 3,2, 3,2 e 3,6 mm respectivamente, para as amostras as-
grown e irradiadas. Para as placas com furos preenchidos, amostras foram preparadas para 
serem analisadas por: inspectoscopia e microscopia óptica e espectroscopia de absorção no 
infravermelho. Com exceção da placa Y que praticamente não cresceu, as placas X e Z foram 
cortadas perpendicularmente à direção dos furos. Após o corte, as amostras foram lapidadas e 
polidas de acordo com procedimento padrão apresentado na figura 3.5. A espessura final para 
as amostras dos furos foi em média 4,3 mm para X, 5,5 mm para Y e para Z, a placa com o 
furo circular teve 3,2 mm e aquela com furo hexagonal 1,8 mm.  

As placas destinadas à topografia por difração de raios-X foram cortadas com 
espessura inicial de 1,5 a 2,0 mm e então reduzidas através de processo manual de lapidação 
sobre placa de vidro. O abrasivo utilizado foi o carbeto de silício (SiC) de diferentes 
granulometrias. As placas foram reduzidas à espessura de 0,3 mm (seqüência da figura 3.5). 
Posteriormente, as amostras foram submetidas ao ataque químico de 30 minutos usando ácido 
fluorídrico (HF) 50%. O ataque químico teve por objetivo eliminar as tensões superficiais 
introduzidas pelo processo de lapidação. Ao todo foram preparadas seis amostras para 
topografia por difração de raios-X com duas placas de cada bloco, contudo no ensaio, 
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utilizamos apenas uma amostra. Este ensaio foi realizado apenas para os cristais crescidos a 
partir das sementes cilíndricas. 
 

                
Figura 3.5 - Procedimento para preparação de amostras para análises espectroscópicas e 

topográficas. 
 

Algumas amostras preparadas a partir dos cristais crescidos das sementes cilíndricas e 
parte dos cristais com furos preenchidos foram irradiados com raios-γ na Empresa Brasileira 
de Radiações (Embrarad, São Paulo) usando fonte de P

60
PCo. A dose aplicada foi de 50 kGy à 

temperatura ambiente. O objetivo principal da irradiação com raios-γ foi o de facilitar a 
identificação dos diferentes setores de crescimento em torno dos eixos das sementes e furos. 
A figura 3.6 ilustra um bloco de quartzo seccionado em duas partes, uma delas fotografada 
após irradiação. 

 
 

Figura 3.6 – Bloco de quartzo crescido a partir de uma placa X. 
 
 
3.3 Inspectoscopia e microscopia óptica 
 

A inspectoscopia óptica permite a observação de defeitos volumétricos em materiais 
transparentes quando o mesmo é imerso em um líquido de mesmo índice de refração (Suzuki 
et al., 1996). Esse ensaio foi realizado no DEMEC/UFPE onde, um feixe intenso de luz incide 
na amostra submersa em um ângulo de 90° em relação à direção de observação. A figura 3.7 
apresenta um esquema da montagem de inspectoscopia utilizada. O líquido usado foi o  
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Figura 3.7 - Esquema representativo da inspectoscopia óptica. 

 
querosene. A inspectoscopia ótica foi usada para identificar a presença dos setores de 
crescimento nas amostras das placas com furos preenchidos.  

A distribuição das inclusões em torno das interfaces semente/cristal para as diferentes 
amostras foi observada por microscopia ótica com luz transmitida. Para isso, foi utilizado 
microscópio metalográfico Olympus BX50 e uma câmera de vídeo do DEMEC/UFPE. As 
imagens foram obtidas das amostras preparadas para as análises de espectroscopia. 
 
 
 
3.4 Topografia por difração de raios-X 
 

A topografia de raios-X é um método não destrutivo que revela imperfeições tais 
como discordâncias, bandas de crescimento e inclusões em materiais monocristalinos (Cullity, 
1978). A natureza dos defeitos depende do método e condição de crescimento, como também 
da natureza química do cristal (Authier, 1972; Iwasaki & Iwasaki, 1986). As topografias deste 
trabalho foram realizadas no Laboratório Integrado Ciclo do Quartzo da Universidade 
Estadual de Campinas. 

A imagem de topografia de raios-X foi obtida usando um arranjo fixo de duplo cristal 
não paralelo (+,-) dentro da geometria de transmissão (caso Laue), conforme mostrado no 
esquema da figura 3.8 (a) (Suzuki et al., 1986). A montagem topográfica de duplo cristal é 
extremamente sensível para a detecção de micro-tensões da rede cristalina geradas por 
defeitos (Yoshimura & Kohra, 1976; Suzuki et al., 1986). O tubo de raios-X possui um foco 
fino de ~ 2 kW e o equipamento usado foi um Dmax-2200 da RIGAKU International Corp. 
Utilizou-se um goniômetro de alta precisão KTG -11P da Kohzu Seiki, que permite realizar 
passo angular com repetibilidade em Δθ = 0,1 seg. de arco. Neste sistema, o feixe de raios-X 
de radiação Cu-kα, λ=1,5406Å incidem sobre um cristal assimétrico Si (111) chamado 
monocromador com fator de assimetria 1/b = 20 (Shinohara & Suzuki, 1996). Após a 
passagem no monocromador o feixe é alargado atingindo a placa de quartzo sintético onde é 
difratado. O feixe difratado é captado por um filme fotográfico onde são geradas as imagens 
topográficas. Essas imagens foram digitalizadas e depois processadas na Universidade de 
Tokyo. A espessura das amostras foi ajustada para μt entre 3.0 e 3.5 (onde μ é o coeficiente 
de absorção linear e t é a espessura da amostra), para adquirir um melhor contraste devido à 
imagem de difração intermediária entre as condições de difração cinemática e dinâmica. Os 
planos de difração (20 2 0) e (0003) foram usados para obter a imagem topográfica dos setores 
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de crescimento. As imagens de difração foram coletadas usando um filme de alta resolução 
Fuji IX100, posicionado sobre o detector.  

Para este sistema topográfico, foi montado um passo de vácuo de PVC com 50 cm de 
comprimento, lacrado nos dois lados com um filme de Kapton e posicionado entre o 
monocromador e a amostra. Esse passo de vácuo adicionado ao sistema gerou um aumento 
em torno de 50% da intensidade e conseqüentemente, uma diminuição do tempo do ensaio 
que passou a ter em média até 7 horas. 

 
 

 
(a) esquema do arranjo topográfico de duplo-cristal adaptado de Suzuki et al., 1986. 

 
 

             

Amostra

Tubo de PVC 

Detector 

 
(b) detalhe da montagem utilizada 

 
Figura 3.8 – Sistema topográfico de duplo cristal empregado. 
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3.5 Espectroscopia no ultravioleta-visível 
 

A absorção de energia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) interage na 
modificação da energia eletrônica das moléculas através da passagem de elétrons de valência 
do estado fundamental para orbitais de maior energia. 

A relação entre a energia absorvida em uma transição eletrônica (ΔE) e a freqüência 
(ν) ou o comprimento de onda (λ) da radiação que produz essa transição é: 

 

 ΔE = hν = h λ
c

                                                   (3.1) 

 
onde h é a constante de Planck, c a velocidade da luz, ν a freqüência, λ o comprimento de 
onda e ΔE é a energia absorvida por uma molécula em uma transição eletrônica, a partir de 
um estado de menor energia (estado fundamental) para um estado de maior energia (estado 
excitado) (Putnis, 1992). A energia absorvida depende da diferença de energia entre o estado 
fundamental e o estado excitado; quanto menor esta diferença maior será o comprimento de 
onda de absorção. A energia total de uma molécula será a soma das energias de ligação ou 
eletrônicas, vibracionais, rotacionais e translacionais de seus átomos. Como a energia 
absorvida é quantizada, o espectro resultante deveria corresponder a uma linha discreta. Isso 
não ocorre, pois, os subníveis rotacionais e vibracionais são sobrepostos à absorção eletrônica 
(Silverstein et al., 1979). 

A cor dos minerais é refletida nas transições ópticas produzidas quando ocorre 
absorção na parte do espectro visível. As transições que ocorrem na região do ultravioleta 
envolvem uma absorção muito intensa, mais alta do que as transições nos cristais (Putnis, 
1992; Rossman, 1988). 

As características principais de uma banda de absorção são a sua posição e a sua 
intensidade. O comprimento de onda cuja energia necessária para que ocorra a transição 
eletrônica corresponde à posição de absorção. Já a intensidade de absorção depende de dois 
fatores: probabilidade de interação entre a energia radiante e o sistema eletrônico onde se 
permite a passagem do estado fundamental para o estado excitado e a polaridade do estado 
excitado (Silverstein et al., 1979).  

As bandas de absorção no ultravioleta-visível (UV-Vis) podem ser avaliadas através 
do coeficiente de absorção decimal α, em que: 

 

 α = 
t
1  log (

BT
T0 )                                                    (3.2) 

 
onde t é a espessura da amostra, TB0B a transmissão na linha de referência, TBBB é a transmissão 
na banda de absorção. 

Para análise de ultravioleta-visível (UV-Vis), as amostras extraídas dos cristais 
crescidos a partir das sementes cilíndricas por meio da usinagem por abrasão ultrasonora 
foram preparadas seguindo a seqüência da figura 3.5. Foram preparadas duas amostras de 
cada eixo cristalográfico (X, Y e Z) sendo que, apenas uma delas foi irradiada. O 
equipamento utilizado foi um espectrofotômetro Lambda 6 da Perkin Elmer da Central 
Analítica do Departamento de Química Fundamental da UFPE. Os espectros foram realizados 
a temperatura ambiente com feixe incidente não polarizado, reduzido a uma largura de 2mm, 
com resolução de 1 nm e perpendicular ao eixo da semente. 

Em muitos espectros dos minerais é importante as várias absorções associadas com os 
centros elétron-buraco e íons moleculares produzidos pela radiação ionizante (Rossman, 
1988). A formação dos centros Al-buraco responsáveis pela coloração fumê do quartzo foi 
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determinada pelo grau de escurecimento (DD) por meio da seguinte expressão (por exemplo 
Guzzo, 1992): 

 

 DD = t
1

 (A – AB0B)                  

(3.3) 
 

onde t é a espessura da amostra (cm), AB0B e A são as absorbâncias próxima de 450 nm, 
medidas nas amostras as-grown e irradiadas, respectivamente. Essa absorção corresponde à 
chamada banda AB3B e está correlacionada ao sinal de ressonância de spin eletrônico (EPR) dos 
centros Al-buraco (Kounvakalis, 1980). 
 
 
3.6 Espectroscopia no infravermelho 
 

Espectroscopia no infravermelho (IV) é o estudo da interação da radiação 
eletromagnética ou da luz infravermelha com a matéria (Smith, 1999; Yoshio, 2004). Essa 
radiação de número de onda entre 10000 cmP

-1
P a 100 cmP

-1
P (1μm a 100 μm), quando absorvida 

converte-se em energia de vibração molecular. A espectroscopia vibracional estuda a 
transição das vibrações normais moleculares. É um método de caracterização para análises 
qualitativas. Isso é possível porque os átomos que formam as moléculas possuem freqüências 
específicas de vibração que variam de acordo com a estrutura, composição e modo de 
vibração da amostra. Existem dois tipos de vibrações moleculares: as vibrações axiais e as 
vibrações angulares. A vibração axial refere-se ao movimento de estiramento ao longo do 
eixo da ligação química de forma que a distância interatômica aumenta e diminui 
alternadamente. As vibrações angulares correspondem a variações nos ângulos entre duas 
ligações, seja internamente em um grupo de átomos, seja deste grupo de átomos em relação à 
molécula (Silverstein et al., 1979; Yoshio, 2004).  

As intensidades das bandas de absorção são apresentadas em transmitância (T) ou 
absorbância (A). A transmitância é definida como sendo a razão entre a energia radiante 
transmitida (I) e a energia radiante incidente (IB0B) na amostra, ou seja: 

 

 T = 
0I
I

                                                                 (3.4) 

 
A absorbância é o logaritmo, na base dez, do recíproco de T: 

 

 A = Log ( T
1

)                                                       (3.5) 

 
As moléculas têm tantos graus de liberdade quanto o total de graus de liberdade de 

seus átomos considerados individualmente. Cada átomo possui três graus de liberdade 
correspondentes às coordenadas independentes (X, Y, Z) necessária para descrever sua 
posição no sistema cartesiano. Uma molécula formada por n átomos terá 3n graus de 
liberdade. No caso de uma molécula não-linear haverá 3n-6 modos de vibração molecular, o 
número 6 representa a soma de três translações e três rotações ao longo dos eixos X, Y e Z 
ortogonais. Haverá 3n-5 vibrações normais, se ela for linear, neste caso, a rotação ao longo do 
eixo da molécula é excluída (Silverstein et al., 1979; McMillan & Hofmeister, 1988; Smith, 
1999; Yoshio, 2004). 
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As vibrações fundamentais têm seu número de onda específico. Nem todos os modos 
vibracionais são observáveis. As freqüências vibracionais de uma molécula dependem da 
simetria (grupo pontual) à qual a molécula pertence, da massa dos átomos, da geometria da 
molécula, da natureza das ligações químicas e do ambiente químico/físico. Para um 
determinado grupo pontual, a vibração normal que apresentar uma variação no momento 
dipolar durante a vibração, será ativa no infravermelho e uma banda vibracional será 
observada no espectro IV (Yoshio, 2004). As vibrações harmônicas e as combinações de 
vibração também acompanham as vibrações fundamentais fazendo com que não seja possível 
calcular seu número exato (Silverstein et al., 1979; Yoshio, 2004). 

Muitos grupamentos atômicos apresentam bandas de absorção em determinadas 
freqüências independentes da estrutura e composição química do material analisado. As 
absorções que ocorrem entre 3600 cmP

-1
P e 3200 cmP

-1
P são, particularmente, atribuídas às 

vibrações axiais ou de estiramento dos grupamentos OHP

-
P e moléculas de água, indicando a 

existência de hidrogênio na rede cristalina do material (Aines & Rossman, 1984). 
Neste trabalho, as amostras para espectroscopia de infravermelho (IV) foram lapidadas 

de maneira semelhante, tanto para as sementes como para os blocos com furos preenchidos, 
conforme descrito na figura 3.5. A espessura inicial das placas extraídas das sementes variou 
entre de 3,5 a 4,5 mm. Os blocos sofreram apenas cortes perpendiculares aos eixos dos furos. 
Após a lapidação, iniciou-se o processo de polimento ótico utilizando a alumina (AlB2BOB3B) de 
granulometria média de 0,5 µm. O polimento foi realizado em uma politriz horizontal sobre 
disco recoberto com tecido sintético para polimento. A espessura final das placas extraídas 
das sementes ficou entre 3,1 e 3,6 mm. Ao todo foram preparadas seis amostras para 
espectroscopia de infravermelho, com duas placas de cada bloco. Para os blocos com furos 
preenchidos, foram analisadas apenas as partes que sofreram irradiação. Em seguida, foram 
obtidos espectros de infravermelho dos setores de crescimento revelados sobre cada placa X, 
Y e Z. O esquema do princípio de funcionamento do espectômetro de IV por transformada de  
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Figura 3.9 - Esquema do espectrômetro de infravermelho, usando transformada de Fourier. 
Fourier é apresentado na figura 3.9. Os espectros de infravermelho foram obtidos a 
temperatura ambiente com um feixe de luz não polarizado e diâmetro do feixe de 3mm. A 
amostra foi fixada em um suporte entre o detector e o interferômetro. A análise do setor de 
crescimento foi feita com 200 varreduras para as sementes cilíndricas e 100 varreduras para 
os furos preenchidos e um branco (background) para cada setor analisado. O equipamento 
utilizado foi um espectômetro FTLA2000 da ABB Bomen Inc. 

Cada espectro foi registrado após 200 varreduras para as sementes cilíndricas e 100 
varreduras para os blocos com furos preenchidos, com uma resolução de 4 cmP

-1
P usando uma 

janela de 3 mm de diâmetro para ambos os casos. A radiação ionizante e a espectroscopia de 
absorção no IV foram empregadas para caracterizar a distribuição de centros de defeitos 
relacionados ao Al e grupos OH incorporados nos setores de crescimento. Os coeficientes de 
absorção (α) das principais bandas de absorção foram avaliadas pela fórmula de Beer-
Lambert, ou seja, 
 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

aT
T

t
3800log1α  (3.6) 

 
onde, t é a espessura da amostra (cm), TB3800 Bé aB Btransmissão na linha de base a 3800 cmP

-1
P e TBa 

Bé a transmissão na banda de absorção. As principais bandas avaliadas nos espectros foram a 
3584, 3484, 3379 atribuída aos seguintes defeitos: as-grown OH, Li-OH e Al-OH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26

 
4. MORFOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO DE DEFEITOS NOS CRISTAIS CRESCIDOS 
A PARTIR DE SEMENTES CILÍNDRICAS 
 

Os centros de defeitos associados às vibrações OH, o grau de escurecimento causado 
pela radiação γ e as intensidades dos centros Al-OH, Al-buraco e Al-Li são características das 
impurezas estruturais encontradas nos setores dos cristais crescidos de quartzo sintético na 
condição as-grown e irradiada estudadas no presente trabalho. Uma análise cuidadosa foi 
realizada na morfologia dos setores crescidos das amostras e alguns desses setores 
apresentaram inclusões em suas interfaces (semente/cristal). O último item deste capítulo 
apresenta uma análise desses resultados com a distribuição de defeitos relacionados ao Al e 
radicais OH, tendo a literatura estudada como base de comparação. 
 
4.1 Morfologia e velocidade de crescimento dos setores 
 

Neste trabalho, a identificação dos setores de crescimento formados em torno das 
barras cilíndricas extraídas segundo as direções X, Y e Z foi realizada por meio de radiação γ 
e topografia por difração de raios-X.  

A figura 4.1 apresenta os setores de crescimento identificados pelas faces naturais do 
cristal e pela intensidade de coloração fumê produzida pela irradiação. A identificação 
proposta está em consonância com trabalhos anteriores usando radiação ionizante (Cohen, 
1960; Yoshimura & Kohra, 1976; Shinohara & Suzuki, 1996; Guzzo et al., 2004).  
 

              
(a) barra X                                                     (b) barra Y 

 

 
 (c) barra Z 

 
Figura 4.1 - Setores de crescimento formados em torno das barras X, Y e Z observados após 

irradiação com raios-γ (50 kGy). 
 

Conforme a figura 4.1 (a), a semente cilíndrica segundo a direção X apresenta os 
setores Z, r e R. A direção Y, na figura 4.1 (b), apresenta os setores Z, +X, -X, +S e –S. Os 
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setores que ocorrem em torno da direção Z, mostrados na figura 4.1 (c), são +X e –X. A 
intensidade de coloração fumê, devido a diferentes concentrações de centros de defeitos de 
Al, será analisada na seção 4.3. 

A figura 4.2 mostra os setores formados em torno da barra X observados pela técnica 
de topografia por difração de raios-X. Existe uma associação entre as posições dos setores 
observados opticamente e nas topografias de raios-X. A imagem topográfica mostra as 
tensões que aparecem nos setores romboédricos r conforme detalhe apresentado na figura 4.2 
(c). Essas tensões aumentam quando a superfície de crescimento afasta-se da direção Z. Parte 
das discordâncias observadas no setor R conforme detalhe da figura 4.2 (b) são formadas a 
partir do prolongamento de discordâncias já existente na semente. Este detalhe apresenta 
também uma inclusão sólida na interface semente/cristal por onde gera discordâncias. Pela 
posição dos setores na imagem topográfica também se observa a simetria de ordem 2 da barra 
X. Nota-se ainda a presença de linhas de discordâncias apenas nas proximidades do setor Z da 
semente com os setores R e r. Ou seja, as discordâncias são formadas segundo direções 
perpendiculares às faces r e R. Não há concentração de inclusões em nenhuma das interfaces.  
 

 
(a) barra X 

 

     
(b) setor R                                                                 (c) setor r 

Figura 4.2 – Topografia de raios-X obtida pela reflexão (20 2 0) da barra X (a) e detalhes dos 
setores de crescimento R (b) e r (c). 

 
A figura 4.3 mostra que os setores formados em torno da barra Y foram Z, R, r, +X, -

X, +S e -S. A topografia por difração de raios-X revelou o aparecimento dos setores r o qual 
não estava evidenciado nas amostras irradiadas observadas opticamente. O setor r apresenta 
estrias paralelas à face de crescimento r devido ao Al substitucional. Já o setor –X, apresenta 
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estrias paralelas à face de crescimento devido à incorporação de OH. Inclusões são 
observadas nas interfaces semente/cristal dos setores de crescimento, principalmente nos 

      
(a) setor R                                                  (b) setor +S 

 

 
(c) barra Y 

      
(d) setor -S                                                             (e) setor -S 
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Figura 4.3 – Topografia de raios-X obtida pela reflexão (20 2 0) da barra Y (c) e detalhes dos 
setores de crescimento R (a), +S (b) e –S (d, e). 

setores +X e +S. Identicamente como na barra X, o setor Z não apresenta discordâncias. Isto 
se deve ao fato de que as sementes têm qualidade de superfícies semelhantes devido à 
rugosidade (RBaB) medida que ficou entre 3.5 ± 0.5 μm. Estudos anteriores confirmam que as 
distorções observadas nos setores de crescimento da barra Z tem sido atribuída a 
incorporações de impurezas (Iwasaki et al., 1990; Guzzo et al., 2004). 

As distorções evidenciadas nos setores S devem-se, provavelmente, aos centros de Al. 
Observa-se uma diminuição na intensidade de contraste da interface semente/cristal para os 
setores Z devido a uma menor quantidade de inclusões. As tensões que são originadas da 
interface semente/cristal e também de inclusões introduzidas na semente ocorrem durante o 
crescimento hidrotérmico. A densidade de discordâncias pode diminuir com o uso de 
sementes de melhor qualidade (Suzuki et al., 1996; Guzzo et al., 2001). Existe uma diferença 
de textura entre os setores +S e –S, conforme é mostrado nas figuras 4.3 (b), (d) e (e). Nos 
setores –S, linhas de tensão saem perpendiculares à interface enquanto que nos setores +S 
existem tensões paralelas às interfaces de crescimento. Os setores +S e –S estão limitados 
entre a semente e os setores de crescimento R e r. Nas proximidades do setor +X, observa-se 
o aparecimento de inclusões. Este fato, junto com as observações nas barras X e Z, sugere que 
a formação de inclusões ocorre preferencialmente nas proximidades dos setores +X 
sugerindo, por sua vez, uma influência do caráter polar desta direção. Na interface entre a 
semente e o setor Z, nota-se a presença de inclusões, mas não há propagação de discordâncias 
a partir delas. 

A figura 4.4 mostra que os setores formados em torno da barra Z foram +X e –X. 
Embora o modo de fixar as sementes dentro da autoclave tenha sido o mesmo, nota-se que as 
inclusões aparecem nos setores +X e –X localizados apenas do lado direito do cristal. Isto 
sugere que a incorporação de inclusões não é função da natureza do setor mas, parece 
depender também da posição da semente dentro da autoclave. As bandas de crescimento são 
características do setor –X, conforme mostrado nas figuras 4.4 (b) e 4.4 (f). Durante o 
crescimento, essas bandas deixam de ser circulares e passam a se orientar em linha reta, se 
confundindo com traços dos planos romboédricos e, no final, com as faces m.  

A velocidade de crescimento pode ser definida como a distância entre a superfície da 
semente e a superfície do cristal dividida pelo período de crescimento e avaliada em mm/dia. 
Trata-se de uma técnica adotada industrialmente para definir a taxa de crescimento de quartzo 
(Iwasaki et al., 1990; Iwasaki et al., 1997). A tabela 4.1 apresenta a velocidade de crescimento 
medida através do diagrama polar de Tsinober apresentado na figura 2.5. A segunda 
velocidade de crescimento foi estimada por meio de uma regra de três simples tomando como 
base o diâmetro real da semente e o comprimento dos setores medidos sobre as imagens 
apresentadas na figura 4.1. Os resultados estão arranjados conforme os setores referentes a 
cada direção das amostras.  

O setor de crescimento –X da barra Y apresenta uma velocidade de crescimento muito 
menor comparada ao setor +X. As moléculas de HB2BO adsorvidas na interface da semente em 
solução hidrotérmica pode ser um dos fatores que interfere no crescimento deste setor. Elas 
agem como uma impureza que retarda a taxa de crescimento. Além disso, a segregação de 
impurezas sugere que a face –X atrai mais moléculas de HB2BO do que a face +X. Fato 
semelhante pode ocorrer para os setores de crescimento –S. Estudos anteriores mostram que o 
setor –S possui mais moléculas OHP

-
P do que o setor +S e que, por sua vez, possui menos do 

que o setor –X (Iwasaki et al., 1990). Sabe-se que, cada setor de crescimento apresenta 
concentrações de impurezas diferentes dependendo da direção de crescimento. No caso de 
uma barra convencional, a impureza do Al tem efeito restrito na velocidade de crescimento 
dependendo da face cristalina. Essa impureza encontra-se nos setores na seguinte ordem 
crescente Z < +X < -X < S. Para a concentração de impureza de OH livre nos setores temos: Z 



 
 

30

< +X < S < -X. Dependendo da face do cristal, a impureza do Al tem efeito seletivo na 
velocidade de crescimento (Iwasaki et al., 1990; Hosaka, 2003; Guzzo et al., 2004). 

Muitos estudos já foram realizados para avaliar a velocidade de crescimento em 

       
 

(a) setor -X                                                                 (b) setor -X 
 

 

      
 

(c) barra Z                                                                        (d) setor +X 
 

       
(e) setor +X                                                                 (f) setor m 

 
Figura 4.4 – Topografia de raios-X obtida pela reflexão (20 2 0) da barra Z (c) e detalhes dos 

setores de crescimento +X (a,d), -X (b,f) e m (e). 
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função da orientação cristalina. Esses experimentos foram feitos usando sementes 
retangulares cujas faces são planas e estão perpendiculares a uma determinada direção. A 
morfologia do crescimento cristalino está relacionada à anisotropia definida pela taxa de 
crescimento paralela a direção de crescimento para cada face (Ballman & Laudise, 1963; 
Brice, 1985; Iwasaki et al., 1990; Iwasaki et al., 1997). No caso deste trabalho, a geometria 
circular da semente favorece o aparecimento de inúmeras faces no início do crescimento. 
Com o avançar do processo as faces com maior velocidade de crescimento produzirão os 
setores de maior dimensão. Porém, o crescimento desses setores será mais afetado pelas faces 
de baixa velocidade de crescimento do que no caso das sementes com geometria plana que 
favorece apenas o crescimento do setor cuja face é paralela à superfície da semente. Este fato 
explica as menores velocidades de crescimento dos setores crescidos a partir das sementes 
cilíndricas comparadas as sementes de geometria plana. No caso do furo circular essa 
velocidade de crescimento apresentou-se menor ainda devido ao fato de que o espaço para 
esses setores crescerem é bem menor. O furo hexagonal apresentou uma velocidade de 
crescimento maior devido às faces planas que, no início do crescimento favorece determinado 
setor. 
 

Tabela 4.1 - Medidas da velocidade de crescimento 
  Superfície 

Plana 
Superfície 
circular 

Furo  
circular 

Furo 
hexagonal 

Barra Setor vcP

1
P (mm/dia) vcP

2
P 

(mm/dia) 
vcP

2
P (mm/dia) vcP

2
P (mm/dia)

Z 0,32 0,15 0,12 - 
r 0,17 0,05 0,07 - 

 
X 

R 0,06 0,06 0,02 - 
Z 0,32 0,20 0,08 0,15 
+S 0,28 0,08 0,07 0,11 
-S 0,22 0,07 0,07 0,11 
+X 0,24 0,09 0,03 0,08 

 
 

Y 

-X 0,09 0,05 0,03 0,07 
+X 0,24 0,03 0,07 0,11 Z 
-X 0,09 0,03 0,03 0,05 

             1-velocidade de crescimento obtida a partir dos diagramas polares de Tsinober 
             2-velocidade de crescimento obtida a partir das sementes e furos irradiados 
 
 
4.2 Interface semente-cristal 
 

As figuras 4.5, 4.6 e 4.7 apresentam micrografias ópticas da interface semente/cristal 
em torno das sementes barras X, Y e Z, respectivamente. Esta análise foi realizada nas 
amostras as-grown e irradiadas utilizadas para análises espectroscópicas. Essas micrografias 
são representativas das observações efetuadas, e revelaram a presença de inclusões sólidas e 
poucas inclusões fluidas, dependendo do setor observado.  

Em torno da barra X foram observadas inclusões fluidas apenas nas interfaces do setor 
R identificado pela topografia de raios-X mostrada na figura 4.2. As inclusões foram 
observadas sempre da mesma forma, quantidade e orientação conforme figura 4.5. Não foram 
observadas inclusões nas interfaces com os setores Z e r. As inclusões fluidas observadas 
apenas no setor R pode ser devido à menor velocidade de crescimento deste setor, conforme 
apresentado na tabela 4.1. O comprimento das inclusões fluidas está compreendido entre 80 e 
750μm. As inclusões fluidas são microcavidades que contém porções da solução de 
crescimento, contendo principalmente Na, K e Ca (Roeder, 1984; Iwasaki et al., 1991). O fato 
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de não se ter observado uma diferença na rugosidade da superfície das sementes X confirma a 
hipótese de que a incorporação de inclusões depende da orientação da interface de 
crescimento.  

 
Figura 4.5 - Micrografia óptica da interface semente/cristal do setor de crescimento R 

segundo a barra X. 
 

        
(a) setor Z direito                                             (b) setor Z esquerdo 

        
(c) setor +X                                                     (d) setor –X 
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(e) setor +S                                                    (f) setor –S 
Figura 4.6 - Micrografias ópticas da interface semente/cristal de setores de crescimento 

segundo a barra Y. 
A barra Y só apresentou inclusões numa metade da semente, sobretudo na interface 

com os setores de crescimento +X e +S, como foi notado na topografia de raios-X. Todas as 
inclusões observadas foram inclusões sólidas e orientadas segundo o contorno da interface da 
semente. Elas vão diminuindo de quantidade conforme acompanham o contorno da semente 
em direção ao setor –X. O comprimento das inclusões do setor +X ficou entre 10 e 250μm 
enquanto que para o setor +S, o comprimento de tais inclusões ficou entre 13 e 40μm. As 
inclusões se apresentaram da mesma forma tanto para as amostras as-grown como para as 
irradiadas. 

A figura 4.7 apresenta as interfaces dos setores +X e –X da  semente barra Z. Uma 
distribuição uniforme de inclusões ao redor de todo o contorno da semente foi observada. 
Essas inclusões tiveram a mesma forma, tamanho e distribuição tanto para as amostras as-
grown como para as irradiadas. 
 

        
(a) setor +X                                                   (b) setor -X 

 
Figura 4.7 - Micrografias ópticas da interface semente/cristal de setores de crescimento 

segundo a barra Z. 
 
 
4.3 Grau de escurecimento 
 

As figuras 4.8, 4.9 e 4.10 apresentam espectros de UV-Vis referentes aos setores de 
crescimento formados em torno das sementes barras X, Y e Z. Tais espectros são 
representativos das análises realizadas nas amostras as-grown e irradiadas. Conforme 
mostrado na figura 4.1, a tonalidade da coloração fumê provocada pela radiação γ variou em 
torno das sementes barras X, Y e Z, caracterizando os diferentes setores de crescimento. Este 
escurecimento diferenciado é o responsável pelas diferentes intensidades de absorção 
observadas nos espectros das figuras mencionadas acima. 

Na figura 4.8, observa-se que o setor Z não sofreu efeito da radiação γ, enquanto que 
no setor r foi observado um aumento significativo da absorção em todo comprimento de onda 
analisado. Conforme a figura 4.8 (b), o setor de crescimento r apresenta uma banda larga de 
absorção centrada em 450 nm. Através da figura 4.1 das amostras irradiadas observou-se que 
o setor r apresenta-se como o setor mais escuro.  

O setor Z da figura 4.9 (a) também não foi afetado pela dose de irradiação usada nesse 
estudo. A diferença observada entre os espectros na faixa do ultravioleta deve-se, sobretudo à 
variação do sinal de referência (branco) de uma medida para a outra e ao posicionamento da 
amostra em relação ao feixe incidente. Nas figuras 4.9 (b) e (c), os espectros mostram o efeito 
da radiação γ nos setores +X e –X. O setor +X possui um grau de escurecimento maior 
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comparado com o setor –X, conforme observado em todo o comprimento de onda do 
espectro. De acordo com as figuras 4.9 (d) e (e), o setor –S apresenta uma intensidade de 
coloração menor do que o setor +S. Nota-se assim que os setores formados em torno da 
direção positiva do eixo X (+X e +S) são mais susceptíveis ao escurecimento do que aqueles 
formados em torno da direção oposta (-X e –S).  
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(a) setor Z                                                                  (b) setor r 

 
Figura 4.8 - Espectros UV-Vis de setores de crescimento formados em torno da barra X nas 

condições as-grown e irradiadas com 50 kGy de radiação gama. 
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Figura 4.9 - Espectros UV-Vis de setores de crescimento formados em torno da barra Y nas 
condições as-grown e irradiada com 50 kGy de raios-γ. 

 
A figura 4.10 apresenta espectros UV-Vis de setores +X e –X formados em torno da 

barra Z. Observa-se que a intensidade de absorção do setor –X causada pela radiação γ é 
maior do que no setor +X. Este resultado mostra que o escurecimento dos setores +X e –X 
depende da orientação da semente, uma vez que o escurecimento do setor +X foi maior para a 
semente orientada na direção Y, conforme mostra os espectros das figuras 4.9 (b) e (c). 

A Tabela 4.2 mostra o grau de escurecimento (DD) dos setores de crescimento nas 
sementes barras X, Y e Z medidas após irradiação. Os resultados estão arranjados conforme 
os setores referentes a cada direção. As intensidades de DD variam de um setor de 
crescimento para outro. Para a barra Y, observa-se que o grau de escurecimento aumenta na 
seguinte seqüência Z < -X <-S < +X < +S. A diferença observada entre os setores –S deve-se 
à presença do setor r em um dos lados da amostra irradiada conforme mostra a figura 4.1 (b) e 
a figura 4.3 (c). A seqüência de escurecimento observada neste trabalho está de acordo com os 
resultados obtidos por outros autores para os cristais crescidos a partir da semente de barra Y 
e placa Z (Iwasaki et al., 1990). Ressalta-se que nos cristais obtidos com sementes 
convencionais não foi observado os setores –S. Observa-se na Tabela 4.2 que, para a barra X, 
o DD é maior para r comparado com o setor de crescimento Z. Este resultado está de acordo 
com estudos anteriores em que observaram o Al substitucional sendo incorporado com maior 
facilidade nos setores romboédricos r e R (Brown & Thomas, 1960; Kurashige et al., 2001). 
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Figura 4.10 - Espectros UV-Vis de setores de crescimento formados em torno da barra Z nas 

condições as-grown e irradiada com 50 kGy de radiação gama. 
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Tabela 4.2 – Grau de escurecimento (DD) dos setores de crescimento das sementes barras X, 
Y e Z medidas após irradiação gama (dose 50 kGy). 

 
Barra Setor DD (cmP

-1
P) 

Z 0,10 
r 5,94 
Z 0,02 

 
X 

r 6,80 
Z 0,02 

+S 2,04 
+X 1,5 
+S 2,02 
Z - 
-S 1,40 
-X 0,34 

 
 
 

Y 

-S 0,37 
-X 0,05 
+X 0,02 
-X 0,08 
+X - 
-X 0,05 

 
 

Z 

+X - 
                  - não detectado 
 
A impureza do Al provoca uma coloração fumê após irradiação nos setores devido a 

centros paramagnéticos Al-buraco (Iwasaki et al., 1990). A menor intensidade de 
escurecimento observado nas amostras ocorre para o setor Z da barra Y e o setor +X da barra 
Z. O setor Z não foi afetado pela dose de irradiação usada nesse estudo. Este fato sugere que o 
setor Z apresenta uma baixa suscetibilidade para a produção dos centros Al-buraco devido à 
baixa incorporação de Al durante o crescimento (Guzzo et al., 2004). Logo, a coloração dos 
setores +S deve-se a quantidade de Al incorporado que, neste caso, deve ser maior que nos 
setores -S. 
 
 
4.4 Espectros de infravermelho 
 

As figuras 4.11, 4.12 e 4.13 ilustram os espectros de IV obtidos a temperatura 
ambiente dos diferentes setores de crescimento formados em torno das sementes barras X, Y e 
Z, respectivamente. Amostras nas condições as-grown e irradiadas foram utilizadas para a 
realização desta análise. Além das bandas de absorção das ligações Si-O observadas a 3200 e 
3300 cmP

-1 
Ppara todos os setores de crescimento, outras bandas particulares aos defeitos foram 

observadas. A banda a 3584 cmP

-1
P, relacionada ao defeito de OH livre, foi observada em todos 

os setores de crescimento das amostras as-grown, sendo esta uma de suas principais 
características. Exceto para os setores –X, foi observado que a banda a 3584 cmP

-1
P desapareceu 

após as amostras terem sido irradiadas com 50 kGy. O fato da banda de OH livre não ter 
desaparecido nos espectros irradiados dos setores –X indica uma maior concentração desses 
defeitos nestes setores. Espectros diferentes podem indicar o caráter anisotrópico da 
incorporação de OH no quartzo devido às particularidades de crescimento de cada setor. De 
acordo com a literatura, o setor –X é o setor que possui a maior concentração de OH (Iwasaki 
et al., 1990; Guzzo et al., 2004). O defeito OH livre é muito sensível à radiação ionizante. 
Quando essa molécula absorve a radiação infravermelha, suas ligações vibram. Esse defeito 
pode ser responsável pelo aparecimento de espécies de buracos paramagnéticos como 
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resultado da irradiação ou processo de eletrodifusão (Markes & Halliburton, 1979; 
Halliburton et al., 1981). A intensidade da banda larga observada entre 3600 e 3200 cmP

-1
P, 

também atribuída aos grupamentos OH (Aines & Rosmman, 1984) é maior para o setor de 
crescimento –X comparado com o setor de crescimento +X. No caso das sementes 
convencionais paralelas à Y, sabe-se que a concentração de espécies OH aumenta na seguinte 
seqüência Z = +X < +S << -X (Iwasaki et al., 1990). Os setores +S, -S e –X que aparecem em 
volta das barras Y e Z apresentam os valores mais altos para o coeficiente de absorção a 3584 
cmP

-1
P.  
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Figura 4.11 – Espectro de infravermelho dos setores de crescimento em torno da barra X nas 
condições as-grown e irradiadas. 
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(b) setor +X                                                      (c) setor –X 
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(d) setor +S                                                     (e) setor –S 

 
Figura 4.12 – Espectro de infravermelho dos setores de crescimento em torno da barra Y nas 

condições as-grown e irradiadas. 
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(a) setor +X                                                          (b) setor –X 

Figura 4.13 – Espectro de infravermelho dos setores de crescimento em torno da barra Z nas 
condições as-grown e irradiadas. 
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Ao mesmo tempo em que a radiação ionizante causa o desaparecimento da banda a 
3584 cmP

-1
P, observa-se o aparecimento da banda a 3379 cmP

-1
P, atribuída ao centro Al-OH 

(Kats, 1962). Os setores +S e -S, em torno da barra Y, e os setores -X, em torno das barras Y 
e Z, apresentam as maiores intensidades de absorção para a banda a 3379 cmP

-1
P. O alto valor 

da intensidade de absorção dos centros Al-OH sob o efeito da radiação ionizante a 
temperatura ambiente deve-se à troca de posições entre os íons alcalinos e os prótons HP

+
P nos 

sítios AlP

+3 
P(Halliburton et al., 1981). 

A tabela 4.3 apresenta a intensidade das bandas de absorção IV nos setores de 
crescimento das sementes cilíndricas segundo as barras X, Y e Z. Os setores estão 
relacionados a cada direção e as intensidades foram medidas nas amostras as-grown e 
irradiadas. Foi observado que αB3584 Be αB3379B variam na mesma direção para setores de 
crescimento que aparecem em volta das barras Y e Z. Para o setor de crescimento em volta da 
barra X, a presença da banda a 3379 cmP

-1
P é ligeiramente maior no setor Z. A banda a 3584 

cmP

-1
P tem a mesma intensidade para ambos os setores Z e r na condição as-grown. Este fato 

mostra que a formação dos centros Al-OH é dependente da concentração dos defeitos OH na 
condição as-grown. Os íons HP

+
P são transferidos dos defeitos OH livre da condição as-grown 

para os centros Al-OH responsáveis pela banda a 3379 cmP

-1 
P(Lipson & Kahan, 1985). Para os 

setores de crescimento que aparecem em volta da barra X, a irradiação não faz gerar centros 
Al-OH na mesma razão da dissociação dos defeitos OH da condição as-grown.  

O centro paramagnético Al-buraco é introduzido no quartzo após radiação ionizante 
(O’Brien, 1955). Com base no escurecimento das amostras, o setor que mais apresenta centros 
Al-buraco é o setor r da barra X. Os centros Al-OH não são observados em cristais de quartzo 
sintético crescidos em soluções alcalinas no estado as-grown (Markes & Halliburton, 1979).  
 
Tabela 4.3 - Intensidade das bandas de absorção IV nos setores de crescimento das sementes 

cilíndricas segundo as barras X, Y e Z. 
 

Amostra as-grown Amostra irradiada Barra Setor 
αB3584B(cmP

-1
P) αB3500 B(cmP

-1
P) αB3500B(cmP

-1
P) αB3379 B(cmP

-1
P) 

Z 0,03 0,03 0,02 0,08 
r 0,03 0,04 0,02 0,08 
Z 0,03 0,03 0,03 0,09 

 
X 

r 0,04 0,04 0,01 0,07 
Z 0,03 0,03 0,02 0,09 
+S 0,05 0,04 0,03 0,29 
+X 0,04 0,04 0,02 0,09 
+S 0,17 0,10 0,02 0,24 
Z 0,03 0,03 0,02 0,09 
-S 0,08 0,05 0,04 0,33 
-X 0,33 0,23 0,35 0,69 

 
 
 

Y 

-S 0,06 0,04 0,04 0,29 
-X 0,34 0,20 0,16 0,38 
+X 0,06 0,04 0,03 0,14 
-X 0,17 0,10 0,13 0,32 
+X 0,05 0,04 0,03 0,13 
-X 0,26 0,15 0,13 0,36 

 
 

Z 

+X 0,04 0,03 0,03 0,12 
 

Os espectros de IV dos setores de crescimento de todas as amostras não apresentam, 
na condição as-grown, os centros Al-OH. Logo, assim como observado para os cristais 
sintéticos convencionais (Halliburton et al. 1981, Lipson & Kahan, 1985), os íons AlP

+3
P, são 
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compensados pelos íons LiP

+
P, formando assim apenas centros Al-Li na condição as-grown. 

Portanto, na condição as-grown, todos os setores de crescimento apresentam 
predominantemente defeitos Al-Li e OH livre. Para os setores da barra X, a tabela 4.3 mostra 
que a concentração de OH livre entre os setores é semelhante, e, após radiação ionizante, 
observa-se que a concentração de Al-OH é equivalente entre os setores. No caso da barra Y, 
os setores apresentam centros Al-Li e OH livre em concentrações diferenciadas, como 
mostram o grau de escurecimento da tabela 4.2 e as intensidades da banda a 3584 cmP

-1
P da 

tabela 4.3. Após irradiação, os setores +X geraram mais Al-buraco e menos Al-OH, ao 
contrário do que ocorreu em –X, conforme observado nos valores do grau de escurecimento 
dos mesmos. O mecanismo de dissociação dos centros Al-Li e OH livre sofreu a mesma 
influência para os setores +S. Nos setores –S, o escurecimento é maior porque esses setores 
sofrem a influência dos setores r, em sua vizinhança, como observado na imagem topográfica 
da figura 4.3. Ao contrário dos setores –X da barra Y, os setores –X da barra Z, escurecem 
mais do que os respectivos setores +X. Isso ocorre devido a maior concentração de centros 
Al-Li na condição as-grown.  

A figura 4.14 apresenta a relação entre os coeficientes de absorção αB3584 Be αB3379.B 
Observa-se que há uma tendência de aumento entre as intensidades dessas bandas. Essa 
tendência (linear, logarítmica) parece depender mais da natureza do setor de crescimento do 
que da orientação da semente. Logo, pode-se dizer que a formação dos centros Al-OH devido 
à radiação ionizante não depende apenas da dissociação dos centros de OH livre.  
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Figura 4.14 – Relação entre os coeficientes de absorção associados aos centros de OH livre 

(3584 cmP

-1
P) e Al-OH (3379 cmP

-1
P). 

 
 

4.5 Distribuição de defeitos relacionados ao Al e radicais OH 
 

A figura 4.15 mostra a dependência de DD, αB3584 Be αB3379B em função do ângulo (θ) 
descrito entre a direção normal à face de crescimento e os eixos X, Y e Z. A figura 4.15 (a) 
exibe uma variação oposta entre αB3379 Be DD, isto é, a produção dos centros Al-OH e Al-
buraco por meio da irradiação γ estão em sentidos contrários nos setores de crescimento Z e r. 
Na  
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Figura 4.15 - Coeficiente de absorção (α) a 3584 e 3379 cmP

-1
P e grau de escurecimento (DD) 

induzido através da irradiação γ com 50 kGy. 
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figura 4.15 (c), observa-se que o setor -X do eixo Z apresenta altos valores de DD e αB3379B em 
comparação com os valores dos setores de crescimento +X. Por outro lado, o setor de 
crescimento –X em volta do eixo Y mostra um valor menor para DD em relação ao setor de 
crescimento +X.  

Sabe-se que o grau de escurecimento está diretamente associado à formação dos 
centros de cor Al-buraco (Griffiths et al., 1955; Kowmvakalis, 1980) que por sua vez aumenta 
com o aumento da concentração relativa de Li e Al, isto é, da razão Li/Al (Guzzo et al., 1992). 
Esse fato explica claramente que a natureza resultante do centro de Al com a dissociação de 
Al-Li é dependente do setor de crescimento e da orientação cristalográfica da semente. A 
presença de centros Al-Li está correlacionada com a formação dos centros Al-buraco.  

Nos cristais sintéticos, os centros Al-buraco resultam da dissociação dos centros Al-M 
(M = Li, Na e K) através da irradiação ionizante (O’Brien, 1955; Weil, 1975; Halliburton et 
al., 1981). A maior quantidade de centros Al-Li encontra-se no setor r uma vez que a maior 
quantidade de centros Al-buraco após a irradiação foi observada para este setor. As menores 
intensidades de escurecimento ocorrem onde predominam os centros Al-OH após a 
irradiação, conforme visto nos setores Z da barra Y e +X da barra Z conforme as figuras 4.15 
(b) e (c) respectivamente. Os setores de crescimento –X que aparecem em volta da barra Z 
apresentaram uma maior coloração em conseqüência da maior quantidade de centros Al-Li 
durante o processo de crescimento. Foi observado que a intensidade resultante da coloração 
fumê com a dissociação de Al-Li e formação dos centros Al-buraco aumentaram com o 
aumento da razão Li/OH no quartzo sintético e natural (Iwasaki & Iwasaki, 1993; Guzzo et 
al., 1997). Portanto, as razões Li/Al e Li/OH introduzidas nos setores de crescimento +X e –X 
são afetadas pela orientação cristalográfica da semente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43

5. MORFOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO DE DEFEITOS NOS SETORES CRESCIDOS 
DENTRO DE FUROS CIRCULARES E HEXAGONAIS 
 
 

A morfologia dos setores de crescimento que aparecem nos furos circulares e 
hexagonais ao redor das direções X, Y e Z foi estudada via irradiação ionizante com raios-γ, 
inspectoscopia e microscopia óptica. A distribuição de centros de defeitos Al-OH e OH livre, 
dependentes da incorporação de impurezas estruturais durante o preenchimento dos furos, foi 
determinada nos diferentes setores de crescimento por espectroscopia IV após a irradiação das 
amostras. Neste capítulo, a morfologia dos setores e a distribuição de centros de defeitos 
foram comparados aos resultados obtidos com as sementes cilíndricas e discutidos em função 
da literatura. 
 
 
5.1 Identificação dos setores de crescimento 
 

As zonas de preenchimento dos furos circulares e hexagonais segundo as placas X, Y e 
Z nas amostras irradiadas são mostradas na figura 5.1. Na placa X, são identificados os 
setores Z, R e r. Na placa Y os setores identificados são +X, -X, +S, -S e Z enquanto que na 
placa Z observam-se apenas os setores +X e –X. Além das diferenças de coloração induzidas 
pela radiação ionizante, a identificação desses setores foi confirmada também pelos diagramas 
polares das velocidades de crescimento em torno de cada eixo (Tsinober et al, 1977). 
Conforme se observou nesta figura, os setores preenchidos dependem da orientação 
cristalográfica dos furos e só podem ser diferenciados após a irradiação da amostra. 
Observou-se que o processo de crescimento interno não se completou totalmente para os furos 
das placas X e Z enquanto que os furos da placa Y apresentaram maior fator de 
preenchimento. Isso foi explicado pelo fato de que, neste último caso, a placa Y não está no 
plano de crescimento. Como é bem conhecida, a velocidade de crescimento dos planos 
paralelos à direção Y é muito pequena. (Ballman & Laudise, 1963; Demianets & Lobachev, 
1981).P

 
PObservou-se também que a forma geométrica do furo não alterou a morfologia do 

preenchimento, uma vez que foi observada a mesma distribuição de setores dentro dos 
respectivos furos. Logo, pode-se dizer que o preenchimento dos furos circulares e hexagonais 
também ocorre por meio do crescimento de setores paralelos às principais faces de 
crescimento do quartzo. 

Na placa X, a parte do preenchimento mais próxima à extremidade positiva do setor X, 
ficou mais escura do que a parte próxima à extremidade negativa, mostrando assim que a 
segregação de impurezas também é influenciada pela polaridade do setor +X. Observou-se 
que os setores Z sofreram menor grau de escurecimento do que os setores r e R. Nos furos 
paralelos à placa Y, observou-se que a interface entre os setores Z e S foi observada com 
maior clareza no furo de geometria hexagonal. Observou-se também que a intensidade de 
escurecimento dos setores +X e –X foi aproximadamente a mesma, independentemente da 
geometria do furo. No caso da placa Z, notou-se uma diferença de coloração entre os setores 
+X e –X crescidos ao redor desse eixo. A diferença de coloração entre os setores +X e –X de 
um furo para outro, sugeriu que a incorporação de impurezas nesses setores variou de uma 
orientação cristalográfica para outra. 

Esta diferença de coloração deve-se à incorporação diferenciada de impurezas de Al e Li 
nos respectivos setores de crescimento (Yoshimura & Kohra, 1976; Shinohara & Suzuki, 
1996; Guzzo et al., 2004). Os centros Al-buraco são os responsáveis pelo escurecimento na 
amostra. O centro Al-buraco é formado quando a radiação ionizante remove o íon intersticial 
positivo (LiP

+
P) e um elétron de um dos íons OP

2- 
Padjacentes ao AlP

3+
P substitucional. Os centros 

Al-OH são formados pela troca do LiP

+
P pelo próton HP

+
P nos sítios de Al; como resultado da 

dissociação dos centros Al-Li e OH livre causado pela radiação ionizante (Halliburton et al., 
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1981). Portanto, a distribuição de Al, Li e OH nas zonas de preenchimento observadas na 
figura 5.1 depende tanto da natureza do setor quanto da direção cristalográfica em torno do 
qual os setores crescem. O escurecimento diferenciado produzido pela radiação γ mostrou 
que, durante o preenchimento dos furos, a incorporação de centros Al-Li foi menor para os 
setores Z das placas X e Y uma vez que, tais centros são os precursores dos centros Al-buraco 
responsáveis pela coloração fumê do cristal. 

 

      
 (a) Placa +X  (b) Placa –X 

      

x 
z +X

+S +S 

-S -S 
-X 

Z Z

3 mm
 (c) Placa Y 

       
 (c) Placa Z 

Figura 5.1 - Inspectoscopia óptica de furos circulares e hexagonais preenchidos segundo as 
placas X (a), Y (b) e Z (c). 

 
 
5.2 Caracterização da interface semente-cristal 
 

As micrografias apresentadas na figura 5.2 são representativas da interface 
semente/cristal em torno dos setores de crescimento. Observou-se sobretudo a presença de 
inclusões sólidas na interface semente/cristal. Inclusões fluidas foram encontradas  
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                                    Setor Z                                                      Setor Z 

           
                                    Setor R                                                      Setor +X 

           
Setor r                                                    Setor –X 

(a) placa X                                              (b) placa Y 

           
Setor +X                                               Setor –X 

(c) placa Z 
 

Figura 5.2 - Micrografias ópticas da interface semente/cristal em diferentes setores segundo as 
placas X (a), Y (b) e Z(c) crescidos em furos circulares. 



 
 

46

esporadicamente. Estudos anteriores mostram que as inclusões fluidas fazem parte da solução 
mineralizante que fica aprisionada em microcavidades do cristal crescido (Roeder, 1984; 
Iwasaki et al., 1991). O comprimento das inclusões observadas está compreendido entre 30 e 
350 μm. Nos furos paralelos à direção Z, as inclusões são maiores e mais espaçadas na 
interface com os setores +X. Nos furos das placas X e Y, as inclusões foram observadas em 
apenas metade da interface semente/cristal, sem qualquer relação com a natureza do setor de 
crescimento. A presença de inclusões em um único lado da amostra é devido ao 
posicionamento dos furos em relação ao fluxo da solução mineralizante, uma vez que as 
placas foram fixadas com os furos orientados perpendicularmente à direção do fluxo. Essas 
inclusões vão diminuindo de quantidade conforme acompanham o contorno da interface 
semente/cristal, como ocorre no setor –X das direções Y e Z, conforme mostra as figuras 5.2 
(b) e 5.2 (c). 

Acredita-se que a formação de inclusões poderia ter sido reduzida se as placas tivessem 
sido posicionadas de tal forma que os furos estivessem paralelos à direção do fluxo da solução 
mineralizante. Com isso, a nucleação de inclusões a partir da precipitação de partículas na 
parte inferior do furo teria sido evitada.  

A figura 5.3 apresenta as micrografias da interface semente/cristal dos setores +X e –X 
crescidos a partir de um furo hexagonal usinado paralelo à placa Z. Inicialmente, observa-se a 
ocorrência de inclusões sólidas ao longo da interface para ambos os setores. Além disso, nota-
se a presença de grandes inclusões fluidas dentro dos setores +X. Ressalta-se que essas 
inclusões foram observadas apenas para este furo. Em relação ao furo circular, nota-se ainda 
que a distribuição de tamanhos das inclusões sólidas na interface com os setores –X é menos 
uniforme para o furo hexagonal.  
 

          
Setor +X                                                                Setor –X 

 
Figura 5.3 - Micrografias ópticas da interface semente/cristal nos setores +X e –X da barra Z 

crescidos em furo hexagonal. 
 
 
5.3 Distribuição dos defeitos relacionados ao Al e radicais OH 
 

As figuras 5.4, 5.5 e 5.6 apresentam os espectros de IV obtidos a temperatura ambiente 
dos setores de crescimento que aparecem nos furos preenchidos segundo as direções X, Y e Z. 
A figura 5.4 são resultados de placas extraídas da barra X que foram seccionadas. A absorção 
dessas bandas nos setores foi avaliada apenas nas amostras irradiadas. Os espectros são 
formados por uma banda larga, causada pela presença dos grupos OH, superposta a bandas 
estreitas de absorção. As bandas estreitas são associadas aos centros Al-OH e OH livre 
ocorrendo, respectivamente, em 3379 e 3584 cmP

-1
P. As bandas que ocorrem a 3300 e 3200 cmP

-

1
P para todos os espectros analisados são devido às vibrações Si-O da estrutura do quartzo.  
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Figura 5.4 – Espectros de IV obtidos após irradiação com raios-γ dos setores de crescimento 

segundo a direção X a partir do furo circular. 
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Figura 5.5 - Espectros de IV obtidos após irradiação com raios-γ dos setores de crescimento 

segundo a direção Y a partir de furos circular e hexagonal. 
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Figura 5.6 – Espectros de IV obtidos após irradiação com raios-γ dos setores de crescimento 

segundo a direção Z. 
 
 

A banda a 3584 cmP

-1
P foi observada em vários setores das amostras irradiadas, exceto 

para os setores +X da placa Z e os setores +X, -X, +S e –S do furo hexagonal da placa Y. Os 
valores mais altos para o coeficiente de absorção a 3584 cmP

-1
P estão entre os setores –X, +X e 

Z. A intensidade da banda larga entre 3600 e 3200 cmP

-1 
Ppara os setores da placa –X são 

maiores do que na placa +X. No caso do furo circular da placa Y, a intensidade da banda larga 
para os setores +X e –X é praticamente a mesma, enquanto que para o furo hexagonal não é 
possível diferenciar esta intensidade devido à maior influência da banda a 3379 cmP

-1
P. No caso 

da placa Z, a intensidade da banda larga é maior para o setor de crescimento –X do que em 
+X, tanto para o furo circular quanto para o hexagonal, sugerindo que houve uma maior 
incorporação de grupos OH no setor –X.  

A banda a 3379 cmP

-1
P é observada sistematicamente em todos os espectros. Este fato 

mostra que houve a formação de centros Al-OH em todos os setores de crescimento, formados 
pela dissociação de parte dos centros Al-Li incorporados durante o processo de crescimento. 

Através da fórmula de Beer-Lambert mostrada na equação 3.6 foi calculado o 
coeficiente de absorção das principais bandas, ou seja, as que aparecem superpostas a banda 
larga. Utilizando-se dessa equação, determinou-se também a intensidade da absorção a 3500 
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cmP

-1
P, usualmente empregada pelas empresas de quartzo sintético para se avaliar a 

concentração de grupos OH associados à banda larga do espectro de IV (Brice, 1985). A 
tabela 5.1 apresenta a intensidade média das bandas de absorção a 3379, 3500 e 3584 cmP

-1
P 

dos setores de crescimento dos furos circulares e hexagonais.  
 
 
Tabela 5.1 - Intensidade média das bandas de absorção nos setores de crescimento irradiados 

dos furos circulares e hexagonais preenchidos segundo as placas X, Y e Z. 
 

Placa Furo Setor αB3584 B(cmP

-1
P) αB3500 B(cmP

-1
P) αB3379B (cmP

-1
P) 

Z 0,06 0,07 0,36 
r 0,03 0,04 0,35 

 
+X 

 
Circular 

R 0,05 0,06 0,31 
Z 0,09 0,11 0,39 
r 0,07 0,10 0,33 

 
-X 

 
Circular 

R 0,06 0,09 0,37 
Z 0,03 0,05 0,27 

+X 0,04 0,06 0,32 
-X 0,02 0,04 0,22 
+S - - - 

 
 

Y 

 
 

Circular 

-S - - - 
Z 0,03 0,05 0,20 

+X * 0,05 0,26 
-X * 0,05 0,18 
+S * 0,05 0,32 

 
 

Y 

 
 

Hexagonal 

-S * 0,07 0,28 
+X 0,02 0,02 0,18 Z  

 
Circular 

-X 0,11 0,12 0,52 
+X - 0,11 0,10 Z  

 
Hexagonal 

-X 0,27 0,21 0,39 
           - não determinado 
           * não observado 

 
 

As bandas de absorção da tabela 5.1 sugerem que as concentrações dos defeitos Al-
OH, e OH livre variam sobretudo em função da direção cristalográfica em torno da qual o 
setor é formado. Observa-se que a distribuição dos defeitos Al-OH e OH livre são mais 
uniformes entre os setores de crescimento que aparecem em torno das placas X e Y. No caso 
da placa Z os coeficientes de absorção dos defeitos de OH livre e Al-OH variam em maior 
proporção entre os setores +X e –X tanto para os furos circulares quanto para os furos 
hexagonais. Os setores +X dos furos Z apresentam uma intensidade de absorção das bandas 
Al-OH e OH livre menor do que os setores –X. A diferença na intensidade dessas bandas 
entre os setores +X e –X é muito maior nos setores crescidos segundo a placa Z do que na 
placa Y. Isso mostra que a incorporação de defeitos Al-OH nos setores +X e –X depende da 
orientação do furo. Portanto, a intensidade de escurecimento e as bandas de absorção dos 
espectros de IV mostraram que as concentrações dos defeitos Al-buraco, Al-OH, e grupos OH 
dos setores +X e –X dependem da orientação cristalográfica do furo. Constatação semelhante 
foi tirada da análise da figura 5.1, onde as diferentes intensidades de escurecimento dos 
setores +X e –X sugerem que a incorporação de centros Al-Li, e a subseqüente formação dos 
centros Al-buraco após irradiação, dependem da direção cristalográfica em torno da qual esses 
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setores são formados. No caso do setor Z, nota-se que seu escurecimento é relativamente 
pequeno para ambas as direções em que ele ocorre.  

A figura 5.7 apresenta a relação obtida entre as intensidades das bandas de absorção 
devido aos centros Al-OH e OH livre. Deve-se ressaltar que os centros de OH são aqueles que 
não foram dissociados a partir da irradiação ionizante uma vez que essas intensidades foram 
medidas após a irradiação das amostras. Observa-se uma tendência de aumento linear de 
intensidade da banda de Al-OH em função da intensidade dos centros de OH livre 
remanescentes. Observa-se ainda um comportamento diferenciado para as bandas dos centros 
medidos nos setores –X do furo hexagonal da placa Z em relação a todos os demais setores.  
 
 

 
Figura 5.7 - Relação entre os coeficientes de absorção associados aos centros de OH livre 

(3584 cmP

-1
P) e Al-OH (3379 cmP

-1
P). 

 
 
5.4 Comparação entre o crescimento de sementes e furos  
 
 

Através da irradiação podemos observar que as amostras de sementes e furos nas 
direções X, Y e Z apresentaram os mesmos setores. Após ensaio de topografia por difração de 
raios-X realizada nas sementes cilíndricas, foi observado o aparecimento dos setores r para a 
direção Y conforme apresenta a figura 4.3 (c).  

Por meio da técnica de microscopia óptica foram observadas inclusões fluidas nos 
setores R da semente cilíndrica X e nos setores +X da placa Z com furo hexagonal conforme 
figuras 4.5 e 5.3. As inclusões sólidas foram observadas nas interfaces com todos os setores 
dos cristais de sementes cilíndricas e placas perfuradas exceto para os setores –X e –S. Suas 
dimensões variaram na ordem de mícrons e, dependendo da orientação da interface de 
crescimento, essas inclusões se apresentaram sempre da mesma forma, tamanho e 
distribuição. No caso das placas perfuradas, ocorreu a nucleação de uma maior quantidade de 
inclusões apenas em uma parte das placas, provavelmente em virtude de sua posição dentro da 
autoclave. Essa concentração de inclusões poderia ter sido evitada se os furos das placas 
tivessem sido posicionados paralelos à direção do fluxo da solução mineralizante.  

Comparando a velocidade de crescimento entre os setores das sementes cilíndricas e 
das placas com furos circulares e hexagonais com a velocidade de crescimento de sementes 
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com su

entes do que nos furos. Os setores Z apresentaram a menor intensidade de 
escurec

n e irradiada e apenas nas placas com furos 
irradiad

perfície plana, conforme a tabela 4.1, vimos que, a velocidade dos setores crescidos a 
partir das sementes cilíndricas e dos furos é menor. Isso pode ser explicado devido ao fato de 
que, no estágio de nucleação, todas as direções perpendiculares ao eixo das sementes têm a 
mesma probabilidade de crescimento. No caso dos furos, essa velocidade de crescimento é 
ainda menor devido à maior dificuldade da solução mineralizante chegar à interface de 
crescimento. As placas com furos paralelos a Y apresentaram o maior fator de preenchimento 
em decorrência desta direção não estar contida no plano de crescimento, conforme visto na 
figura 5.1 (c). 

Na direção X, o setor r apresenta uma intensidade de escurecimento muito maior para 
o caso das sem

imento independente da geometria e da direção da semente. Na direção Y, diferente do 
que ocorrem nas sementes cilíndricas, os setores –X dos furos circular e hexagonal, 
apresentam um maior escurecimento após irradiação. Em conseqüência da anisotropia de 
crescimento, o setor –X das sementes cilíndricas em Z apresentou um maior escurecimento do 
que os setores –X dos furos circular e hexagonal na direção Z. A forma geométrica dos furos 
não influenciou o fator de preenchimento.  

As análises por espectroscopia de infravermelho foram realizadas nos cristas de 
sementes cilíndricas na condição as-grow

os. Vimos que, nas sementes cilíndricas, a banda a 3584 cmP

-1
P foi observada em todas 

as amostras as-grown e, após irradiação γ, apenas no setor –X. Isto sugere que as 
concentrações de OH livre entre os setores são semelhantes. No caso dos furos preenchidos, 
essa banda foi observada em vários setores das amostras irradiadas sugerindo que aqueles 
setores incorporam uma grande quantidade de OH livre durante o crescimento. Para todos os 
setores analisados (das sementes e dos furos) após radiação ionizante, observa-se o 
aparecimento da banda a 3379 cmP

-1
P atribuída ao centro Al-OH. A concentração de Al-OH 

mostra-se alta em relação ao OH livre, porém, entre os setores esses valores se mostram 
equivalentes. A formação dos centros Al-OH no quartzo sintético não é exclusivamente 
dependente da concentração dos defeitos OH livre. A irradiação não faz gerar centros Al-OH 
na mesma razão da dissociação dos defeitos OH livre da condição as-grown para a barra X. 
Fato semelhante ocorre para os furos em que, a concentração de Al-OH entre os setores 
também se mostra equivalente.  
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6. CONCLUSÃO 

As técnicas de radiação γ, inspectoscopia e microscopia óptica, topografia por difração 
e raios-X e espectroscopias no ultravioleta-visível e no infravermelho foram empregadas 

para ca

etores de crescimento observados nos cristais formados a partir de 
mentes cilíndricas e furos hexagonais foram as mesmas para cada uma das direções 

dos a partir das sementes cilíndricas foi 
enor do que a velocidade de crescimento determinada a partir de sementes com superfície 

ente e setores de 
rescimento. Notou-se que as interfaces com os setores –X e -S apresentaram uma menor 

das nos setores romboédricos r que apareceram em torno 
as barras X e Y estão associadas com a incorporação dos centros de Al-Li devido ao grande 

r nos setores +X e 
S, comparados aos setores –X e –S, tanto para os cristais crescidos a partir de sementes 

resentaram uma menor concentração de centros Al-buraco 
dependentemente da orientação das sementes e dos furos. Para a barra X, observou-se que 

 
 

d
racterizar a morfologia de setores de crescimento e distribuição de defeitos em cristais 

de quartzo sintético crescido a partir de sementes com geometria cilíndrica e placas contendo 
furos circulares e hexagonais. Os resultados obtidos com este trabalho permitiram chegar às 
seguintes conclusões: 
 
- A localização dos s
se
cristalográficas investigadas, quais sejam X, Y e Z. Em relação às sementes planas barra Y e 
placa Z, as sementes cilíndricas e furos com geometrias circular e hexagonal permitiram o 
aparecimento de setores –S em torno da direção Y. 
 
- A velocidade de crescimento dos setores forma
m
plana uma vez que no início do crescimento todas as direções perpendiculares ao eixo das 
sementes cilíndricas têm a mesma probabilidade de crescimento. Além disso, com o decorrer 
do crescimento, as faces com maior velocidade foram impedidas de crescer pelo aparecimento 
das faces romboédricas e prismáticas de menor velocidade de crescimento. 
 
- Inclusões sólidas foram observadas na maioria das interfaces entre sem
c
quantidade de inclusões do que os demais setores, sobretudo aqueles setores próximos à 
direção +X, evidenciando assim a influência do caráter polar da direção X sobre a 
incorporação de inclusões sólidas.  
 
- As estrias de crescimento observa
d
escurecimento desses setores após irradiação com raios γ. As imagens topográficas ainda 
revelaram a presença de estrias de crescimento nos setores –X, presentes nas barras Y e Z, 
associadas à maior concentração de defeitos relacionados aos grupos OH. 
 
- A razão entre as concentrações dos centros Al-buraco e Al-OH foi maio
+
cilíndricas quanto para aqueles presentes nos furos preenchidos. Portanto, o caráter polar da 
direção X também afetou a formação dos centros Al-OH e Al-buraco a partir da dissociação 
dos centros Al-Li pela radiação γ.  
 
- Os setores Z foram aqueles que ap
in
os centros Al-buraco aumentaram na seguinte seqüência Z < R < r. No caso da barra Y, os 
centros Al-buraco aumentaram na seqüência Z < -X <-S < +X < +S. Já para a barra Z, nota-se 
que a quantidade de centros Al-buraco dos setores +X e –X depende do tipo de semente. Para 
o caso da semente cilíndrica, os setores -X apresentaram maior concentração de centros Al-
buraco do que os setores +X enquanto que o oposto foi observado para os furos circulares e 
hexagonais. O fato dos setores –X apresentarem maior concentração de Al-buraco do que o 
setor +X mostrou que a incorporação de Al, Li e grupos OH segundo a direção Z é diferente 
daquela observada na direção Y.  
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- A banda a 3584 cmP

-1
P, relacionada ao defeito de OH livre, foi observada em todos os setores 

de crescimento das amostras as-grown. O setor –X também apresentou essa banda nas 

 

Baseado no que foi estudado e com base no grau de compreensão até então 
onseguido, temos as seguintes sugestões para trabalhos futuros: 

 
baixa temperatura, pode-se 

entificar um maior número de bandas de absorção associadas aos defeitos Al-OH e OH 

quantitativas das impurezas de Al, Li, Na e K dos respectivos 
tores de crescimento. 

 composição química das inclusões sólidas visando esclarecer a 
finidade dessas inclusões com a direção +X. 

s e furos com outras geometrias. 

em função de 
abalhos sobre simulação numérica do crescimento hidrotérmico do quartzo. 

amostras após irradiação γ. Os setores +S, -S e –X que aparecem em torno das direções Y e Z 
apresentaram os valores mais altos para o coeficiente de absorção a 3584 cmP

-1
P. Constatou-se 

que a formação dos centros Al-OH no quartzo sintético não é exclusivamente dependente da 
concentração dos defeitos OH livre.  

 
 

 

c

- Por meio da análise de espectroscopia por infravermelho a 
id
livre. Dessa forma, a comparação entre as análises e confirmação da existência de algumas 
bandas poderá ser realizada. 
 
- Realizar análises químicas 
se
 
- Realizar a análise da
a
 
- Realizar um estudo semelhante para semente
 
- Analisar os resultados presentes, em especial a velocidade de crescimento, 
tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

55

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

INES, R. D. & ROSSMAN, G. R. Water in Minerals? A Peak in the Infrared. Journal 
Geophysics Research 89(B6): 4059-4071, 1984. 

AIN ydrogen Speciation in Synthetic Quartz. 
Physics Chemichs Minerals., 11: 204-212, 1984. 

AIN  between Radiation Damage and Trace 
Water in Zircon, Quartz and Topaz. American Minerals, 71: 1186-1193, 1986. 

AR E. Defects 
induced by seed orientation during quartz growth. Journal Crystal Growth, 49: 739-742, 

 
AUTHIER A. X-ray topography as a tool in crystal growth studies. Journal of Crystal 

Growth, 13/14, 34-38, 1972. 

BAHADUR, H. Infrared Characterization of Natural and Cultured Quartz: The Effect of 
Eletrodiffusiom and Irradiation. Journal Applied  Physics, 66(10): 4973-4982, 1989. 

BA  D.; 
BONDARENKO, G. V. Growing of wedge-like quartz as a new method for fast definition 

 
BALLMAN A. A. & LAUDISE, R. A. The art and science of growing crystals - 

Hydrothermal Growth. In: J.J. Gilman, ed .J. Wiley and Sons, New York, 1963, Cap.13, 

 
BA . U.; BRUNNER, G. O.; Laves, F. Light Scattering of Heat-treated Quartz in 

Relation to Hydrogen-containing Defects. American Minerals, 54: 718-724, 1969. 

BR

 quartz. 
Journal Physics Chemicals Solids, 13: 337 – 343, 1960. 

BR radiated Quartz in the Near IR. 
Journal Physics Chemicals Solids, 36: 467-476, 1975. 

CH stal Growth, 24:11, 1974. 

nd color 
center interrelationships. Journal Physics Chemich Solids, 13: 321-325, 1960. 

CU , Addison – 
Wesley, Publishing Company, INC. USA, 1978, cap. 4.  

 
 
A

 
ES, R. D.; KIRBY, S. H.; ROSSMAN, G. R. H

 
ES, R. D. & ROSSMAN, G. R. Relationships

 
MINGTON, A. F.; BRUCE, J. A.; HALLIBURTON, I. E.; MARKES, M. 

1980. 

 

 
LITSKY, V.; MARINA, E. A.; BALITSKAYA, L. V.; BELEMENKO, L.

of optical conditions for obtaining high quality quartz. Annual Chim. Sciences. Material, 
26: 1-6, 2001. 

pp.231-251 

MBAUER, H

 
ICE, J. C. Crystal for QuartzResonators. Rev. Mod. Physics, 57(1): 105-146, 1985. 

 
BROWN, C. S. & THOMAS, L. A. The effect of impurities on the growth of synthetic

 
OWN, R. N. & KAHAN, A. Optical Absorption of Ir

 
ERNOV, A. A. Stability of faceted shapes. Journal Cry

 
COHEN, A. J. Substitucional and interstitial aluminum impurity in quartz, structure a

 
LLITY B. D. Elements of X-Ray Diffraction. In: Cullity, B. D. Second Edition

 



 
 

56

DEMIANETS L. N. & LOBACHEV A. N. Currente state of the art of hydrothermal crystal 
synthesis. In: Current topics in material science. ed. E. Kaldis, North-Holland pub. Co., 
Amsterdam, 1981. vol.7, pp. 483-586. 

 
DITCHBURN, R. W.; MITCHELL, W. J.; PAIGE, E. G. S.; CUSTERS, J. F.; DYER, H. B.; 

CLARK, C. D. The Optical Effects of RadiationDamage in Diamond and Quartz. Rept. of 
Conference Defects in Crystalline Solids 1954, Physics Soc. London: 92-107. 1955. 

 
FRONDEL, C. The System of Mineralogy – Silica Minerals. In: Journal Wiley and Sons Inc., 

7P

a
P ed., New York, 1962, vol.3, 334 p. 

 
FTLA 2000 Series Laboratory FT-IR Espectrometers, Reference Manual, Revision 1-2, 

November 2002, Chapter 4- principles of FT-IR Spectrometry. 
 
GRIGGS, D. T. & BLACIC, J. D. Quartz: Anomalous Weakness of Synthetic Crystals. 

Science, 147: 292-295, 1965. 
 
GUHA A. K.; ANNAMALAI N.; KAR T.; SENGUPTA S. P. X-ray Lang Topography and 

Infrared Spectroscopy in Quartz Crystal Grown Hydrothermal with Intermittent Runs. 
Crystal Research Technology, 32:329-337, 1997. 

 
GUZZO, P. L. Caracterização de centros de impurezas estruturais e centros de defeitos 

relacionados ao Al e OH no quartzo natural, 1992. 116 p. (Mestrado, Universidade 
Estadual de Campinas/UNICAMP). 

 
GUZZO, P. L. Etude de la transformation ferrobielastique du quartz role du materiau et de 

l’orientation cristalline, 1996. 116p. (Doutorado, Université de Franche-Comté, 
Besançon).  

 
GUZZO, P. L.; RASLAN, A. A.; SHINOHARA, A. H.; SUZUKI, C. K.; MIKAWA, Y. 

Characterization of synthetic crystals grown from cylindrical seeds produced by ultrasonic 
machining. Journal Crystal Growth, 229: 275-282, 2001. 

 
GUZZO, P. L.; SHINOHARA, A. H.; COSTA, H. A. D.; RASLAN, A. A.; SUZUKI, C. K.; 

AZEVEDO, W. M. Characterization of growth sectors in synthetic quartz grown from 
cylindrical seeds parallel to [0001] direction. Material Research, 7: 285 – 291, 2004. 

 
HALLIBURTON, L. E.; KOUMVAKALIS, N.; MARKES, M. E.; MARTIN J. J. Radiation 

Effects in Crystalline SiOB2B : The role of Aluminium. Journal Applied Physics, 52 (5): 
3565-3574, 1981. 

 
HALLIBURTON, L. E. & MARTIN, J. J. Properties of Piezoeletric Materials. In: Gerber E. 

A. & Ballato, A., Precision Frequency Control-Acoustic Resonators and Filters. 
Academic Pess, INC. 1985. Volume 1, p. 11-35. 

 
HERVEY, P. R. & FOISE, J. W. Synthetic quartz crystal – A review. Minerals e 

Metallurgical Processing 18(1): 1-4 Feb, 2001. 
 
HIRAMATSU, C. Q. Obtenção de sementes de alta perfeição para quartzo sintético e 

caracterização por topografia de raios-X, 2001. 111p. (Mestrado-Universidade Estadual de 
Campinas/UNICAMP).  

 



 
 

57

HOSAKA, M. Hydrothermal Growth of Quartz Under Specific Conditions and the Raman 
Spectra of Ion species in a Hydrothermal Growth Solution. In: William Andrew 
Publishing, Crystal Growth Technology. Noyes, ed. Byrappa, B. 2003. Cap.11, pp.365-
385. 

 
IWASAKI, F. Line Defects and Etch Tunnels in Synthetic Quartz. Journal of Crystal Growth, 
39 (2): 291-298, 1977. 
 
IWASAKI, F.; HUMMEL D. C. A.; SUZUKI C. K.; IWASAKI H. Caracterização de lascas 

de quartzo para indústrias de alta tecnologia. Parte 1: Estudos pos difração de raios-x, 
Cerâmica,32 (202): 277-280, 1986. 

 
IWASAKI, H. & IWASAKI, F. Manuscripts for Technical Training in Unicamp- JICA 

Cooperative Research Prepared . IFGW- UNICAMP. Campinas-SP. 1986. 
 
IWASAKI, F.; SHINOHARA, A. H.; IWASAKI, H.; SUZUKI, C. K. Effect of Impurity 

Segregation on Crystal Morphology of Y-Bar Synthetic Quartz. Japanese Journal of 
Applied Physics, 29: 1139-1142, 1990. 

 
IWASAKI, H. & IWASAKI, F. Morphological variations of quartz crystals as deduced from 

computer experiments. Journal of Crystal Growth, 151: 348-358. 1995. 
 
IWASAKI, F. & IWASAKI, H. Historical review of quartz crystal growth. Journal of Crystal 

Growth, 237-239: 820-827, 2002. 
 
IWASAKI, H.; IWASAKI, F.; YOKOKAWA, H.; KURASHIGE, M.; OBA, K. Computer 

simulation of growth process in synthetic quartz crystals grown from X-bar, Y-bar and 
rectangular Z-plate seeds. Journal of Crystal Growth, 234: 711-720, 2002. 

 
KATS, A. Hydrogen in α-Quartz. Philips Research Repts., 17: 113-195, 201-279, 1962. 
 
KOUNVAKALIS, N. Defects in crystalline SiOB2B: Optical absorption of the aluminum-

associated hole center. Journal Applied Physics, 51: 5528-5532, 1980. 
 
KURASHIGE, M.; USAMI, Y.; OBA, K.; HATTANDA, M. Lattice defects properties of 

synthetic quartz crystals grown from various rotated Y-cut seed plates. Proc. 2001 IEE 
International Frequency Control Symposium, pp. 296 – 303. 2001. 

 
LIPSON, H. G. & KAHAN, A. Infrared characterization of Al and H defects in irradiated 

quartz. Journal Applied Physics, 58: 963-970, 1985. 
 
MARKES, M. E. & HALLIBURTON, L. E. Defects in Synthetic Quartz: Radiation-Induced 

Mobility of Interstitial Ions. Journal Applied Physics, 50(12): 8172-8180, 1979. 
 
MCMILLAN, P. F. & HOFMEISTER, A. M. Infrared and Raman Spectroscopy. In: Reviews 

in mineralogy. Ed. Frank. C. Hawthorne, Mineral Society of America, 1988. vol.18, cap.4. 
 
O’BRIEN, M. C. M. The Struture of the Colour Centres in Smoky Quartz. Proc. Roy. Soc., 

A231: 401-414, 1955. 
 



 
 

58

PALMIER, D.; GOIFFON, A.; CAPELLE, B.; DÉTAINT, J.; PHILOPPOT, E. Crystal 
growth and characterizations of quartz-like material: gallium phosphate (GaPOB4B). Journal 
Crystal growth, 166: 347-353, 1996. 

 
PATERSON, M. S. The Determination of Hydroxyl by Infrared Absorption in Quartz, 

Silicate Glass and Similar Materials. Bull. Minéral., 105: 20-29, 1982. 
 
PUTNIS, A. Optical Spectroscopy-visible and ultra-violet. In: Intoduction to Mineral 

Sciences. Cambridge University Press, 1992. pp.100-106.  
 
RESSÉGUIER, T.; BERTERRETCHE, P.; HALLOUIN, M. Influence of quartz anisotropy 

on shock propagation and spall damage. International Journal of Impact Engineering, 
pp.1-13, 2004. 

 
ROSSMAN, G. R. Optical Spectroscopy. In: Reviews in mineralogy. Series Editor Paul H. 

Ribbe. Ed. Frank.C.Hawthorne, Mineral Society of America, 1988. vol.18, cap.7.  
 
ROSSMAN, G. R. Silica-Physical Behavior Geochemistry and Materials Applications, In: 

Reviews in Mineralogy. Ed. Heaney P.J., Prewitt C. T. & Gibbs G. V., Mineralogical 
Society of America, 1994. vol.29, pp.442-453.  

 
SHINOHARA, A. H. Influência do Al na Tecnologia do Quartzo Sintético, 1990. 113 p. 

(Mestrado, Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP).  
 
SHINOHARA, A. H. & SUZUKI, C. K. Study of S- and ξ-bar synthetic quartz by X-ray 

topography. IEEE International Frequency Control Symposium, 72-77, 1996. 
 
SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORIL, T. C. Identificação Espectrométrica de 

Compostos Orgânicos. In: 3P

a
P ed., Rio de Janeiro - RJ, Guanabara Dois, 1979. 299p. 

 
SMITH, B. C., The Basics of Infrared Interpration. In: Infrared Spectral Interpretation: a 

systematic approach, CRC Press LLC, 1999, Chapter 1. 
 
SUZUKI, C. K.; SHINOHARA, A. H.; OLIVEIRA, V. A. R.; TAKYA, S.; KISS, J. 

Characterization of Brazilian lascas from Various Regions and Their Use for Synthetic 
Quartz Growth – Part II; Properties Correlation. Proc. 40P

th
P Ann. Symp. On Frequency 

Control, 47-53, 1986. 
 
SUZUKI, C.; FARIAS, C.; IWASAKI, F. Estudo da cristalinidade de um cristal de quartzo 

por topografia de raio X. Cerâmica, 32 (202): 297 – 302, Nov., 1986. 
 
SUZUKI, C. K.; TANAKA, M. S.; SHINOHARA, A. H. Growth and characterization of 

optical grade synthetic quartz. IEEE International Frequency Control Symposium, 78-83, 
1996. 

 
SPENCER, W. J. & HARUTA, K. Defects in Synthetic Quartz. Journal of Applied Physics, 

37, (2) 549-&,1966. 
 
TAKI, S. Improvement of growth process and characterization of quartz crystals. Prog. 

Crystal Growth and Characterization, 23: 313-339, 1991. 
 



 
 

59

TSINOBER, L. I.; KHADZHI, V. E.; GORDIENKO, L. A.; LITVIN, L. T. Growth of 
Crystal. vol. 12. Izd. EGU, Erevan. 1977. p. 75. 

 
UDA, S.; INABA, H.; HARADA, J.; HOSHIKAWA, K. Growth of langasite via Bridgman 

technique along [0001], [21 1 0] and [011 1] for piezoelectric applications. Journal of 
Crystal Growth, 2004. 

 
VIRGIL, E. & BOTTON, A.B. Introduction to Quartz Crystal Unit Design. In: Van Nostrand 

Reinhold Electrical/Computer Science and Engineering Series, Quartz, 1982. Cap.1, p.4.  
 
YOSHIMURA, J. & KOHRA, K. Studies on growth defects in synthetic quartz by X-ray 

topography. Journal of Crystal Growth, 33: 311-323, 1976. 
 
YOSHIO, K. Espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho. In: Canevarolo Jr., 

Sebastião V., Técnicas de Caracterização de Polímeros, São Paulo, Artliber Ed., ABPol- 
Associação Brasileira de Polímeros, 2004. Cap.1, pp. 17-30. 

 
WANG, Z.; YUAN, D.; SHI, X.; CHENG, X.; XU, D.; LV, M.; PAN, L. Study on the growth 

and characterization of SrB3BTaGaB3BSiB2BOB14B single crystals. Journal of Alloys and 
Compounds, 373: 287-290, 2004. 

 
WEIL, J. A. The Aluminum centers in α-quartz. Radiation Effects, 26: 261-245, 1975. 
 
WEIL, J. A. A review of Eletron Spin Spectroscopy and Its Application to the Study of 

Pramagnetic Defects in Crystalline Quartzs. Physics Chemistry Minerals, 10: 149-165, 
1984. 

 
 
 
 


	capa.pdf
	ANASTÁCIA EVANGELINA DA FONSÊCA SANTOS 

	alterada.pdf
	catalognafonte2006[1].pdf
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    S237c          Santos, Anastácia Evangelina da Fonsêca.     
	   


